
A 100 éves felsõpárti re-
formátus templom felújítá-
sának végeztével hálaadó
istentiszteletet tartottak no-
vember 27-én a frissen me-
szelt falak között. Az elõ-
ször 2013-ban felmerült fel-
újítás elképzelése idén
megvalósult, ennek kap-
csán mondott köszöntõt
Gilicze Andrásné lelkipász-
tor és hirdetett igét Juhász
András, a Csongrádi Refor-
mátus Egyházmegye fõjegy-
zõje a hitközség tagjainak
körében.

Elhangzott, hogy a gazda-
sági válság ideje alatt nagy
szó, ha Isten házát új köntös-
be tudja bújtatni az egyház.
A hívek hozzájárulásának és
a közel negyven millió forin-
tos pályázati forrásnak kö-
szönhetõen most megújult a
külsõ-belsõ falak vakolata,
festése. Vízzáró szigetelést
kapott az épület talapzata és

a nyílászárók cseréjét is sike-
resen megvalósították. A
csapadékvíz elvezetésének
megoldása a jövõben szintén
nagy szerepet lát el abban,
hogy a templom falai ne
szívják fel az esõvizet. A kül-
téri munkálatok során a
templomkertet és az utcai
járdát is korszerûsítették, és
mozgássérült feljáróval is el-
látták az egyik bejáratot –
derült ki Kanász-Nagy Gábor
projektmenedzser beszámo-
lójából. Soltész Miklós egyhá-
zi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelõs
államtitkár egyéb teendõire
hivatkozva nem jelent meg
az eseményen. A templom
megújulásának alkalmából
dunántúli és tiszántúli, to-
vábbá kistérségi hitközségek
képviselõi érkeztek váro-
sunkba, akik áldással, jó kí-
vánságokkal látták el szente-
si testvéreiket. A hálaadáson
közremûködött a Bárdos La-
jos Vegyeskar, Nagy János
orgonamûvész-karnagy és
Rácz József mûvésztanár. A
templom akusztikájának kö-
szönhetõen a felcsendülõ
énekek szép élményt nyúj-
tottak a jelenlévõknek. A Ti-
szántúli Református Egyház-
kerületi Nõszövetség képvi-
selõje megosztotta a jelenlé-
võkkel abbéli gondolatát,
hogy a régi idõkben a temp-
lomtorony adott tájékozó-
dást az embereknek. Átvitt
értelemben, nem csak lelki
téren fordultak az emberek

Istenhez útmutatásért. Ma, a
modern technika világában
már nem így tájékozódunk,
de ha a navigációs rendszer
felmondja a szolgálatot, a
tornyok mindig ott lesznek
nekünk. Elmondta azt is,
hogy a hatvanas évektõl fi-
gyelhetõ meg leginkább a
hitgyülekezetek létszámának
csökkenése, ami az akkori
anyagi jóléttel, a fogyasztói
társadalom kialakulásával
hozható összefüggésbe. Egy-
re kevesebb idõt szánva ön-
magunk lelki békéjére és a
köszönetnyilvánításra, halo-
gatni kezdtük és elhagytuk a
templomba járás szokását.

L.É.

XLVI. évfolyam 47. szám 2014. november 28. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft)

A felek meghallgatásával
megkezdõdött az önkor-
mányzat és a Szentes Spa és
Medical Kft. közötti kártérí-
tési per a Szegedi Törvény-
széken. A projekttársaság
180,7 millió forintot követel
az önkormányzattól késede-
lem és biztatási kár címen.

Az önkormányzat a kere-
set teljes elutasítását kérte a
bíróságon, mivel nem ismeri
el sem a követelés jogalapját,
sem annak mértékét. Demeter
Attila, az ügyben az alperes
önkormányzat törvényes
képviseletét ellátó alpolgár-
mester véleménye szerint az
önkormányzat nem esett ké-
sedelembe. Az önkormány-
zat mint a társaság tagja nem
tanúsított olyan szándékos
magatartást, ami miatt a fel-
perest kár érhette volna, ha a
projekt nem valósul meg.
Ezért a Spa és Medical Kft.
keresete megalapozatlan. A
tárgyalássorozat ideje alatt
azért az alpolgármester kép-
viseli az önkormányzatot,
mert Szirbik Imre polgármes-
ter tanú a perben.

Katos Zsolt, a Szentes SPA

& Medical Kft. ügyvezetõjé-
nek kiadott tájékoztatója sze-
rint szerzõdéses késedelem,
valamint szándékos maga-
tartással okozott károkozás
miatt perli az önkormányza-
tot közel 181 millió forint és
annak kamatai erejéig, amely
projekt megvalósítási össze-
ge nagyságrendileg 12 milli-
árd forint volt. A cég jog-
fenntartó nyilatkozatot tett
több milliárd forint elmaradt
haszon tekintetében. Ennek
indoka – felperes álláspontja
szerint –, hogy az önkor-
mányzatnak és a polgármes-
ternek felróható magatartás-
ból nem teljesülhet a sokmil-
liárdos turisztikai, gyógy- és
egészségturisztikai fejleszté-
si terv. 

A nyílt tárgyaláson a felek
bizonyítási eljárás lefolytatá-
sát indítványozták, kérték az
üzleti tárgyalásokon részt
vevõ, azokat levezetõ szemé-
lyek meghallgatását. A Spa
és Medical Kft. tanúja lesz
Brezovai Sándor fõtanácsadó,
míg Katos Zsolt ügyvezetõt
a felperes törvényes képvise-
lõjeként fogja meghallgatni a

bíróság. Katos az elsõ tár-
gyaláson nem jelent meg. Az
önkormányzat, Rébeli Szabó
Tamás jogi képviselõ indítvá-
nyára Szirbik Imre polgár-
mestert, Horváth István ko-
rábbi tanácsnokot és Stern
Sándor ügyvédet jelölte meg
tanúként.

A törvényszék sajtóosztá-
lyának tájékoztatása szerint
a bíróság kötelezte a felpe-
rest, hogy keresetének ösz-
szegszerûségét munkálja ki,
számszakilag pontosan jelöl-
je meg, hogy a követelt ösz-
szeg milyen kifizetésekbõl
tevõdik össze

Kötelezte továbbá a fele-
ket, hogy az általuk hivatko-
zott okiratokat csatolják be.
Továbbá a felperest kötelezte
az általa eddig csak angol
nyelven becsatolt iratok le-
fordítására és csatolására.

A bíróság a peres felek ré-
szére az iratok, bizonyítékok
becsatolására határidõt biz-
tosított, a tárgyalást elhalasz-
totta 2015. január 12-re, ami-
kor is a két fél által bejelen-
tett tanúk meghallgatása is
megtörténik. Besenyei

Megkezdõdött a per

Szigorodó elvárások
a sporttámogatásban

Alig több mint egy tucat egyesület kép-
viselõje jelent meg a helyi sportegyesüle-
tek vezetõinek tartott minapi tájékoztatón.
Az egyeztetésen téma volt a támogatások
elszámolása és mértéke, de a szálláshelyek
hiánya is felmerült problémaként.

3. oldal

Fivérek-búcsú
ünnepi hangulatban
Az Ünnep címû Zorán-dal feldolgozásá-

val indult a Seres-fiúk közös pályafutása,
december 11-én pedig a Nagy ünnep címû
koncerttel zárják le 15 éves történetüket.
Seres Antal alapítványának szervezésében
rákból gyógyult gyerekek is a fellépõk kö-
zött lesznek, sztárvendégként Kökény Atti-
la érkezik. 5. oldal

Hálát adtak
az új templomér t

EEEEllllõõõõffff iiiizzzzeeeettttééééssssiiii     aaaakkkkcccciiiióóóó!!!!     NNNNyyyyeeeerrrrhhhheeeetttt,,,,     hhhhaaaa    eeeellllõõõõffff iiiizzzzeeeetttt!!!!
Azok az új elõfizetõk, akik december 5-ig 3120 forintért

félévre elõfizetnek lapunkra sorsoláson vesznek részt.

Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára: 

3 db vásárlási utalvány, 1 db 10 alkalmas uszodabérlet,

1 db 3000 Ft-os kozmetikai szépségutalvány, 1 db 3500 Ft-os,

1 db 5000 Ft-os fodrászatban beváltható utalvány, 1 db 3000 Ft-os,

10 db 1000 Ft-os ruhavásárlási utalvány és 1 db teáskészlet,

1 db ajándékcsomagot és 1 db 2000 Ft-os ajándékutalványt.

Támogatóink: Hunor Coop Zrt., Szentesi Üdülõközpont, Felföldi Ágnes
kozmetikus, D-Trió Kft., Dancsó Erika Szalon, Nóra Divat, Hajnal

Fehérnemû Üzlet, Éden Édességbolt, Herbária Szaküzlet.
Keressék szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. szám alatt (fehérház)

az emeleten, a református nagytemplom felõl. Irodánk megközelíthetõ
a csiga- és a gyógyszertár felõli lépcsõn. Tel: 63/311-563

1917-ben a templom ha-
rangjait hadi célra lefoglal-
ták. 1944-ben a homlokza-
tot ért lövés következtében
az épület megsérült, majd
1957-ben a torony csúcsán
lévõ gömb a csillaggal és a
szélkakassal együtt leesett.
A kakast az óta a debrece-
ni református kollégium
gyûjteménye õrzi.A temp-
lomot utoljára 1994-ben ta-
tarozták, az eredeti vilá-
goskék-világossárga színe-
ket fehérre cserélték.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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130 éve: a Szentesi Lap
1884. november 8-án megje-
lent számában az alábbi bru-
tális bûnesetekrõl olvashat-
tak a szentesiek: 

– Rablógyilkosság egy
nyilvános házban. Zombor-
ból a következõ borzalmas
esetet írják az Egyetértésnek:
A véletlen megint egyszer
bebizonyította, hogy õ a leg-
jobb rendõr. Körülbelül négy
hónap elõtt történt, hogy
Gradinátz Tósa helybeli is-
meretes és jómódú szállás-
gazda a bajai vásárról jõvén,
hol körülbelül 6–700 forin-
tért marhát árult, itt eltûnt.
Minthogy az eshetõség ki
volt zárva, hogy Gradinátz
öngyilkosságot követett el,
vagy hogy más felé fordult
volna, biztos volt, hogy gyil-
kosság áldozatává lett, de
dacára a rendõrség erélyes
nyomozásainak, nem derült
ki, hogy ki lehet a tettes, de
még holttestét sem találták
meg. Egy hét elõtt azonban
történt, hogy egy a megye-
háza tõszomszédságában lé-
tezõ nyilvános ház tulajdo-
nosa az „üzletet” másnak
adta át, és ez tegnap azt a
felfedezést tette, hogy pincé-
jében a friss homok feltûnõ-
en sok. Ásni kezdett, s csak-
hamar egy pár csizma kerüli
ki a földbõl. – Azonnal
értesíté a rendõrséget, mely
a helyszínen megjelenve, egy
teljesen felöltözött férfiholt-
testet húzott ki a homokból;
az eltûnt Gradinátz Tósa
volt. Nyakát erõs spárga
szorítá körül, mibõl kitûnt,
hogy a szerencsétlent meg-
fojtották. – A rendõrség elsõ
dolga volt, hogy az azelõtti
bordélyost, Vlaskalitset és fe-
leségét elfogja s most általá-
nos az érdeklõdés, mi lesz

vajon a vizsgálat eredménye:
Vlaskalits egyedül-e a gyil-
kos vagy felesége, avagy ta-
lán az akkoron üzletben volt
leányok is segédkeztek-e ne-
ki, illetõleg tudnak-e valamit
róla. Két év elõtt itt szintén
megtörtént, hogy egy pa-
rasztot a nyilvános házban
megmérgeztek és kifosztot-
tak.

– Bankóhamisító. Lapunk
egyik elõbbeni számában
megírtuk, hogy a szegedi
rendõrség Kálmán Gergely
„szentesi tanítót”, ki már hét
évet ült hasonló bûntényért,
puszta gyanúból elfogta. –
Bár eddig még nem sikerült
beismerésre bírni, hogy újab-
ban folytatta-e a bankócsiná-
lás mesterségét, a szegedi
rendõrségnek mégis alapos
gyanúja van, s az elmúlt hé-
ten Budapestre szállította,
ahol aztán majd elbánnak
vele.  

– Kecskeméten a múlt va-
sárnap éjjel az egyik ven-
déglõben véres veszekedés
volt. Nevezett napon ugyan-
is a város kocsisai és legé-
nyei mulatságot rendeztek,
melyen az ott állomásozó
Mollináry bakák is szerettek
volna részt venni, már csak
azért is, mivel néhánynak a
szeretõje is jelen volt a bálon.
Azonban a kocsisok által
nem eresztettek be. Ezen sé-
relem megtorlásáért néhány
katona a kaszárnyába futott
erõsítésért, s csakhamar 30
fölfegyverkezett hõs érkezett
a korcsmába. – A dolognak
aztán az lett a vége, hogy a
katonák kivonták szuronyai-
kat, a kocsisok meg a székek
és üvegekhez fordultak se-
gítségért. Három kocsis halá-
losan megsebesült, 15 pedig
karján, fején szenvedett

könnyebb sérülést. A véres
jelenetnek a megjelent kato-
nai õrjárat vetett véget.

– Áldozatát megégetõ
gyilkos. Alsó-Saápon, Nóg-
rád megyében – mint írják –,
e hó elején vad kegyetlen-
séggel véghezvitt, s okát ille-
tõen rejtelmes gyilkosság
történt. Csiszlár Antal alsó-
saápi lakos, szabadságolt ka-
tona (a váci püspöki urada-
lom csõszének fia) déltájban
eltávozott hazulról, magával
vivén a falról az ott függött
puskát és az apja sertéseit õr-
zõ kanászgyerek ebédjét. Ki-
érve a nyájhoz, Csiszlár oda-
adta a kanásznak az ételt, aki
azt békésen elfogyasztotta.
Ezután nem tudni mi történt
közöttük: elég az hozzá,
hogy Csiszlár az alig hu-
szonéves bojtárt agyonlõtte a
puskával. Azzal hazaballa-
gott. Minthogy otthon senki
sem volt, a gyilkos betörte az
ablakot, és azon ment be a
szobába. A puskát felakasz-
totta rendes helyére, a falra,
aztán apja szekrényét feltör-
te, kivette onnan katona-
könyvét, mintegy 300 forint-
nyi nyugtákat és 22 forint
készpénzt. Mikor ezzel ké-
szen volt, visszament véres
tette színhelyére, és a ka-
nászbojtár vérben fekvõ
holttestét egy közelfekvõ
szalmakazalhoz vonszolta,
befedte a szalmával, aztán
meggyújtotta a kazalt. A
meggyilkolt teteme egészen
összeégett. Csiszlár ekkor
meg futott, azt mondják, az
elsõ éjt Penczen töltötte,
honnan korareggel tovább-
szökött. Most mindenfele
körözik.

Közreadja:
Labádi Lajos

1918. október közepén az
Alföldi Ellenzék riportere
interjút készített a városi
közélelmezési ügyosztály
vezetõivel, Kiss Bélával és
Gyulavári Gézával. A tõlük
kapott válaszokból – melye-
ket a lap „Városunk köz-
élelmezése” címen tett köz-
zé – megtudhatjuk, hogy
milyen volt a közellátás
helyzete Szentesen a hábo-
rú végén, az õszirózsás for-
radalom elõestéjén.

A riport az alábbi megálla-
pítással indult: „Az utóbbi
hetekben különösen tapasz-
taljuk, hogy a városi közélel-
mezési ügyosztályhoz töme-
gesen járnak az ellátatlanok
kenyérért, zsírért, burgonyá-
ért és általában a legszüksé-
gesebb élelemért, s ott csak
részben tudják nagy nehezen
az igényeket kielégíteni.”
A megkérdezettek válasz:
„Tény az, hogy ilyen töme-
gesen a háború alatt még
nem keresték fel a közélel-
mezési hivatalt az ellátatla-
nok, s tény az is, hogy bi-
zony csak részben tudunk
eleget tenni az igényeknek.
Ennek azonban egyetlen

oka, hogy ez évben nem ter-
mett semmink, s ennek dacá-
ra sem kapunk sehonnan
semmit.” Ezt követõen a leg-
sürgõsebb megoldásra váró
feladatokról és a nehézsé-
gekrõl szóltak az ügyosztály
vezetõi: „Búza vetõmag be-
szerzése volna a legégetõbb
szüksége a termelõknek.
Megállapítottuk, hogy Szen-
tesnek még 4500 mázsa búza
vetõmagra lenne szüksége, s
ennek fedezésére nem kap-
hattunk eddig többet 850
mázsánál. Az alispán a mai
napon küldte fel a várme-
gyei közélelmezési ügyosz-
tály vezetõjét a minisztéri-
umba, hogy vetõmagot sze-
rezzen. Hogy eredményes
lesz-e kérelme, nem tudhat-
juk, de ha a vetõmagot nem
kapjuk meg kellõ idõre, ak-
kor 6–8000 hold föld vetetlen
marad.

Kukoricánk sohasem ter-
mett annyi, hogy elég lett
volna, mindig szállítottak
ide más vidékrõl. Ez évben
pedig éppen nem termett, és
ebbõl a kevésbõl is el akar-
nak vinni 10 vagonnal, bár
tiltakozott ellene a vármegye

és a város is, mégis megkí-
sérlik a rekvirálást.

Sertést nem tudunk hizlal-
ni. Csupán csak azok részére
biztosíthattuk a hízlalást,
akik közcélra is hizlalnak, s
erre szerzõdésileg vállalkoz-
tak. Ígéretet kaptunk ugyan
a minisztériumból, hogy ad-
nak eleséget azoknak a serté-
seknek a hízlalásához is,
amelyet az egyesek saját
szükségletükre hizlalnak, de
eddig még csak ígéret volt. A
polgármester már négy íz-
ben kiküldött bennünket a
minisztériumhoz, hogy sür-
gessük az ügyet, ott azonban
nem hiszik el, hogy itt tény-
leg nagy a szükség. És bár a
város képviselõtestületének
25 tagja élõszóval is elõter-
jesztette a kérelmet és ismer-
tette a nyomort, mégsem
akarják elhinni, hogy kéré-
sünk jogos, és annak teljesí-
tése elõl kitérni nem lehet.

Ma nincs Szentesen egy
deka zsír sem, zsírra pedig
égetõen sürgõs szüksége
volna 23 000 léleknek. Eddig
a legnagyobb kínnal vergõd-
tünk, s csak a közönség jó-
zan gondolkozásának és

megértésének köszönhetõ,
hogy kihúztuk a zsírnyo-
mort idáig, mert most már
csak jobban lesz zsírja a
szegény néposztálynak is.
Egyébként ma ismét feluta-
zunk Budapestre, hogy sze-
mélyesen terjesszük elõ ké-
relmünket a zsír utalványo-
zása iránt és azért is, hogy
adjanak annyi eleséget, hogy
mindenki meg tudja hizlalni
egy-két malacát saját szük-
ségletére is. Valószínû, hogy
pár héten belül tudunk min-
denkinek valami kevés árpát

és tengerit juttatni, s hogy
pár hét múlva megszûnik a
zsírhiány is.

Burgonyáért járnak a leg-
többen most a hivatalba. Az
ügyosztálynak az a vélemé-
nye, hogy a város részére
megállapított 200 vagon bur-
gonyát kerületenként fogja
kiosztani, hogy mindenki-
nek egyformán jusson. A
burgonyát már kezdik szállí-
tani, s reményünk van arra,
hogy e hét végén az elsõ ke-
rületbeli lakosokat ki tudjuk
elégíteni. Annyi burgonyát
tudunk kiadni, hogy jövõ
év márciusáig mindenkinek
elég lesz. Itt a közönség tü-
relmére van szükségünk,
mert csak így tudjuk az
elosztást igazságosan és
egyenlõen eszközölni. Senki-
nek soron kívül nem adunk,
mindenki megkapja a maga
porcióját még ebben a hó-
napban.” 

Kiss Béla és Gyulavári Gé-
za az alábbi bizakodó sza-
vakkal zárták nyilatkozatu-
kat: „Azt hisszük, hogy ez a
tolongás az ügyosztálynál
ebben a hónapban megszû-
nik, és bár rendkívüli rossz

termésünk volt, mégis nagy
nehezen ki tudjuk elégíteni a
közönséget. Ezt a hónapot ki
kell bírnunk, és türelmesnek
kell lennünk, mert csak a kö-
zönség támogatásával és se-
gítségével tudjuk mi is köte-
lességünket eredményesen
teljesíteni.” 

A riporter a következõ
megjegyzést fûzte a közle-
ményhez: „Mi látjuk, hogy
Kiss Béla fõjegyzõ este 7 óra-
kor még a hivatalban dolgo-
zik, Gyulavári Géza már haj-
nali 5 órakor kint van a kö-
zönség között, és dicséretes
munkát végeznek emberfe-
letti erõvel és kitartással, de
hiába való nekik minden jó-
akaratuk és fáradozásuk, ha
üres a konyhájuk.” 

Csatlakozhatunk e megál-
lapításhoz, hisz a közellátás
központosításából eredõ za-
varok valóban nem róhatók
fel a helyi hatóságnak. S
megfelel az igazságnak az is,
hogy a városi szervek a kö-
rülményekhez képest igye-
keztek mindvégig körülte-
kintõen és humánusan ke-
zelni az ellátatlanok ügyét.

Labádi Lajos

100 éve történt: A háború fogadtatása Szentesen (XIV.)

Közellátás Szentesen a „Nagy Háború” végén

A felsõpárti városrészben
található; a Rákóczi Ferenc
utcát köti össze a Dr. Ud-
vardi László, valamint a
Munkás utcákkal. 1890-ig
névtelen utca volt, ezt köve-
tõen III. Kereszt utca néven
jelölték, mivel keresztezte az
észak-déli irányú hosszú,
egyenes utcákat. Az 1906. évi
városrendezéskor a reform-
kor legnagyobb költõjének,
Vörösmarty Mihálynak a ne-
vét vette fel, aki a Fejér vár-
megyei Pusztanyéken szüle-
tett 1800. december 1-jén. A
gimnázium öt alsó osztályát
Székesfehérváron járta, már
ekkoriban verselni kezdett.
1816-ban a pesti piaristáknál
folytatta tanulmányait, majd
a következõ évtõl a Perczel
családnál nevelõsködött
(tanítványai közé tartozott
Perczel Mór, a késõbbi 48-as
honvédtábornok is). Emellett
1817–20 között elvégezte
Pesten az egyetem filozófia
szakát, ezt követõen pedig a
jogi tanfolyamot. Közben fo-
lyamatosan verselt, és drá-
maírással is próbálkozott.
1823/24 folyamán joggya-
kornok Tolna vármegye alis-
pánja mellett (ekkoriban írja
a Perczel Etelka által ihletet
szerelmes verseit, valamint

elsõ jelentõsebb hõskölte-
ményét, a Zalán futását). Is-
mét Pestre került, és megvál-
va a Perczel családtól, 1827-
tõl a Tudományos Gyûjte-
mény szerkesztõje lett, s en-
nek Koszorú c. szépirodalmi
melléklapját is õ szerkesztet-
te. Eközben költeményei
mellett sorra írja epigram-
máit, balladáit, drámáit és
eposzait. Az 1830-as évektõl
– Bajza Józseffel és Toldy Fe-
renccel – már õ számított a
magyar irodalmi élet irányí-
tójának. 1837-ben õk indítot-
ták útjára az Athenaeum c.
szépirodalmi és kritikai fo-
lyóiratot, amelyben elsõként
mutatták be Petõfi Sándort,
Tompa Mihályt és Gyulai
Pált. Vörösmarty lírai költõ-

ként vált igazán naggyá. Ha-
zafias költeményei közül a
Szózat (1836) vált általáno-
san ismertté. Petõfi elsõ tá-
mogatói közé tartozott, aki-
vel atyai barátságba került.
1848/49 forradalmi változá-
sait lelkesen fogadta; az azt
követõ nemzeti katasztrófa
mélyen lesújtotta. Ország-
gyûlési képviselõként 1849-
ben követte a kormányt Sze-
gedre. Július 16–20. között
Bajza József, Fényes Elek és
mások társaságában Szente-
sen idõzõtt; vendéglátásuk-
ról Kiss Bálint és Dobosy Mi-
hály református lelkészek,
valamint Horváth Ferenc
szentesi országgyûlési követ
gondoskodtak. A szabadság-
harc leverése után Vörös-
marty egy ideig bujkált,
majd önként jelentkezett a
császári hatóságoknál. A
megtorlást elkerülte; 1850-
ben kegyelemben részesült.
Hátralévõ éveit vidéken töl-
tötte, elõbb Baracskán, majd
Nyéken. Betegsége és melan-
kóliája miatt már nem tudott
dolgozni. Pesten hunyt el
1855. november 19-én agy-
szélhûdés következtében.
Temetése valóságos nemzeti
gyászünneppé vált.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (140.)

Vörösmarty Mihály utca
Régi szentesi újságok írták… (60.)

Áldozatát megégetõ
gyilkos

Nehéz anyagi körülmények között élõ gyermekek és szüle-
ik számára szervez jótékonysági filmvetítést a Szentesi Mozi.
A mintegy 150 résztvevõt A Madagaszkár pingvinjei címû
3D-s animációs filmmel, pattogatott kukoricával és üdítõvel
várják december 11-én, csütörtökön 14.30 órai kezdéssel. A
vetítés elõtt rövid beszédet mond Szirbik Imre polgármester.
A körülbelül másfél órás filmet követõen a Szentesi Családse-
gítõ Központ ajándékcsomagját vehetik át a meghívott gyere-
kek a Mikulástól.

Jó tékonysági
f i lmvet í tés

A Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola, Szakiskola végzõs
diákjainak szalagavatója de-
cember 5-én, pénteken 18
órakor kezdõdik. A Horváth
Mihály Gimnázium végzõsei
december 6-án, szombaton
fél 4-kor tartják ünnepségü-
ket.

Szalag-
avatók

Kiss Béla fõjegyzõ
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A megye számos települé-
sérõl az 1.-2. osztályosok ka-
tegóriájában 26, a 3.-4. osztá-
lyosok versenyében pedig 27
kisdiák mérette meg magát a
pedagógusokból és logopé-
dusokból álló zsûri elõtt. A
Deák-iskola igazgatója, Var-
ga Sándorné köszönötte a
résztvevõket, majd a Kle-
belsberg Intézményfenntartó
Központ Szentes járási veze-
tõje, Molnárné Tóth Györgyi
nyitotta meg a több mint há-
rom órás vetélkedõt. A hely-
színül szolgáló iskola harma-
dikos diákjainak, Sebesi
Grétának és Kemenes Lilinek
népdalcsokrát az Erzsébet-
héten rendezett duó dallam

nélkül páros szavalóverseny
második, majd az elsõ helye-
zettjei, Osztreluczki Anett,
Nagyiván Jázmin, Szobota Lé-
na és Janószegi Eszter produk-
ciói követték. Ezt követõen
pedig elkezdõdtek az izgal-
mak, bár izgalomnak a gye-
rekek esetében általában
nyoma sem volt, annak elle-
nére, hogy népes közönség,
kísérõik és az érdeklõdõk elé
kiállva adták elõ a meséket.
Akik idekerülnek, azoknak
már megy a versenyzés, hi-
szen az iskolai és városi for-
dulón már túl vannak, ma-
gyarázta a szervezõ, Kissné
Rózsavölgyi Tímea magyarta-
nár. Mindig a felkészítõ pe-

dagóguson múlik, ad-e a di-
áknak mesét, vagy hagyja,
hogy a gyerek maga válasz-
szon. Mindenesetre a szer-
vezõnek az a tapasztalata,
hogy a klasszikus mesék ma
már kevésbé jellemzõek, töb-
ben elõszeretettel adnak elõ
kevésbé ismert történeteket.
Az elsõsök és másodikosok
produkcióit Horváth Miklós-
né, Hronyecz Mária és Rácz
Ilona, a 3.-4. osztályosok elõ-
adásait Fábián Mariann, Ha-
lász Szabó Gabriella és Szilágyi
Gábor értékelte.

A helyiek rendszerint jól
szerepelnek ezeken a megyei
megmérettetéseken, ezúttal a
nagyobbak között egy 5. he-
lyezést érdemelt ki szentesi
versenyzõ, Melkuhn Máté De-
zsõ a Kiss Bálint református
iskola diákja személyében.

D. J.

Alig több mint egy tucat
egyesület képviselõje jelent
meg a helyi sportegyesüle-
tek vezetõinek tartott mina-
pi tájékoztatón. Az egyezte-
tésen téma volt a támogatá-
sok elszámolása és mérté-
ke, de a szálláshelyek hiá-
nya is felmerült probléma-
ként.

A munkamegbeszélésen
többek között szó esett
azokról az új nyomtatvá-
nyokról, melyeket az önkor-
mányzat készített az egye-
sületek részére az egysze-
rûbb adatközlés érdekében.
A támogatott egyesület ré-
szérõl elkészítendõ szakmai
beszámolónak egyebek mel-
lett tartalmaznia kell a tá-
mogatás célját és eredmé-
nyeit, a rendezvény látoga-
tottságát, a résztvevõk szá-
mát, illetve a megvalósult
beruházást. Alap követel-
mény egy összesítõ táblázat
készítése és a számlaössze-
sítõk pontos kitöltése, vala-
mint a hitelesített számla-
másolat leadása az elszámo-
láshoz. Amely egyesület
a 2014.évi elszámolásokat
2015. január 15.-ig nem adja

le, az nem kaphat a jövõ év-
ben támogatást.

A klubok vezetõi részérõl
felmerült probléma a köz-
hasznúvá válás ügyintézése,
ugyanis a kis egyesületek
nem felelnek meg a köz-
hasznúság feltételeinek. Az
átalakuláshoz segítséget
ígért Demeter Attila alpolgár-
mester, aki ügyvédként már
több hasonló beadványt el-
készített. Kovács János, a mû-
velõdési, oktatási és sportbi-
zottság elnöke szerint az
egyesületek nem veszik ko-
molyan ezeket az egyezteté-
seket. A város 36 sportegye-
sületébõl 27 kapott támoga-
tást az év folyamán, a meg-
beszélésre pedig csak 14 volt
kíváncsi. Felhívta a jelenlé-
võk figyelmét, jelezzék a hi-
vatal marketingirodája felé a
jövõ évre tervezett rendez-
vényeiket és írjanak mûkö-
désükrõl. A kapott adatokat
is szerepelteti a hivatal ab-
ban a sportkiadványban,
amit jövõre tervez megjelen-
tetni. A jövõ évi egyesületi
programokról december 3.-
ig kér tájékoztatást a hivatal.

Szintén az egyesületek

képviselõi javasolták, hogy a
kiváló sportmunkát végzõk
közül ne csupán a kiemelke-
dõ egyéni és csapateredmé-
nyeket értékeljék, hanem az
egyesületen belüli legjobbak
is kaphassanak elismerést.

A nagyobb szabású, sok
résztvevõt vonzó sportren-
dezvényeknél problémát
okoz a megfelelõ számú és
minõségû szálláshelyek hiá-
nya. A sportbizottság elnöke
tájékoztatásként elmondta,
hogy a bizottság újra napi-
rendre veszi a sportszálló
felújításának lehetõségét. A
volt úttörõház épületét is
hasonló célra szeretnék fel-
használni, amint a város
visszakapja. Szálláshely épül
várhatóan a kalandpark
mellett is, az uszoda mellett.

A sportbizottság elnöke
szerint a következõ évi tá-
mogatások mértéke és fel-
osztása még kérdéses, de
szeretné ha az összeg meg-
haladná az idei 25 millió fo-
rintot. Kovács János hozzá-
tette, az emeléshez még for-
rást kell találni az önkor-
mányzat költségvetésében.

Besenyei

Szigorodó elvárások
a sporttámogatásban

Megtartotta alakuló ülését a húszfõs
Csongrád Megyei Közgyûlés. Az elnöki tiszt-
séget Kakas Béla (Fidesz-KDNP) kapta meg,
aki az utóbbi 8 évben Sándorfalva polgár-
mestere volt. Szirbik Imrét (MSZP) nemzetisé-
gi tanácsnokká, Bozó Zoltánt (Fidesz-KDNP) a
pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének

választották. A 11 fõs Fidesz-KDNP frakciót a
szegvári polgármester Gémes László, az 5 tagú
MSZP-frakciót az apátfalvi Varga Péter, a 4
képviselõbõl álló Jobbik-frakciót a szentesi
Szabó Zoltán Ferenc vezeti.

A nemzetiségi tanácsnok feladatköre a
Csongrád megyében élõ nem magyar nemze-
tiségûek képviselete és az anyaországukkal
való kapcsolattartás a megyei közgyûlésben.

Tanácsnok

Korszerû megfigyelõ-ka-
merákat és füstágyút is lát-
hatott üzem közben az a pár
érdeklõdõ, aki ellátogatott a
3V Vagyonvédelem tájékoz-
tatójára.

Kotymán László 22 éve fog-
lalkozik vagyonvédelemmel,
cége elsõként indított tele-
fonvonalas 24 órás figyelõ-,
vonuló szolgálatot Szente-
sen. A telefonvonalat rádiós
rendszer váltotta fel, majd
2002-tõl videó-távfelügyele-
tet is mûködtet. Üzlethelyi-
ségek, intézmények, raktá-
rak, de még nagy értékû ön-
tözõberendezések biztonsá-
gára is ügyelnek és riasztás
esetén a helyszínre vonul-
nak. Kotymán László el-
mondta, az elmúlt évtized-
ben rohamosan fejlõdött a
videotechnika. A kezdeti ve-
zetékkel összekötött, televí-

zión követhetõ, alig kivehetõ
minõségû képeket szolgálta-
tó kamerákat felváltották a
HD és Full HD minõséget
biztosító, interneten nyomon
követhetõ kamerák. Szinte
félévente jelennek meg fejlet-
tebb technikák, változatlan
árszínvonalon. Példaként
említette, hogy egy 4 darab
éjjellátó Full HD képminõsé-
gû kamerából álló megfigye-
lõrendszer merevlemezes
adatrögzítõvel, alig egyötö-
dével kerül többe egy gyen-
gébb minõségû rendszernél.

Nagyon látványos bemu-
tatót tartott a Protect cég
képviselõje füstágyújával.
Gyakorlatilag 40 másodperc
alatt átláthatatlan füstfelhõt
fújt a polgármesteri hivatal
kistanácskozó termébe, ami
csak jó 10 perces szellõztetés
után oszlott szét. Az új va-

gyonvédelmi eszköz haté-
kony támadás, illetve betö-
rés ellen is, ugyanis a riasz-
tással egy idõben üzembe-
helyezett készülék füstpajzsa
visszatarthatja az elkövetõt a
rendõrség megérkezéséig. A
füstpajzs kiegészíthetõ sziré-
nával és intenzíven villogó
erõs fénnyel. A cég képvise-
lõje elmondta, hogy Angliá-
ban ékszerüzletek esetében,
Franciaországban pedig do-
hányboltoknál a biztosítótár-
saságok már megkövetelik a
füstágyú beszerelését. Ma-
gyarországon eddig közel
félszáz helyen, többségében
üzletben és néhány magán-
ingatlannál szereltek fel
ilyen eszközt. A kibocsátott
füst emberre veszélytelen,
összetevõi az élelmiszeripar-
ból ismertek.

BG

Fejlõdõ vagyonvédelmi technika

Fenti címmel indította útjára ifjúsági kö-
zösségi programját a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet. A kezdeményezés helyi hõsök felku-
tatására ösztönzi a lakóhelyük történelme,
fejlõdése, valamint más aktuális kulturális
folyamatai iránt érdeklõdõ fiatalokat. Az el-
indított program elsõdleges célja, hogy a
csatlakozó közösségek olyan tudást szerez-
zenek, amellyel akár a késõbbiekben, a prog-
ram zárását követõen képesek lesznek lakó-
helyük fejlõdése érdekében különbözõ cse-
lekvéseket kezdeményezni. A program to-
vábbi célja, hogy a fiatalok egy jelenben meg-
valósítható projektet gondoljanak ki és való-
sítsanak is meg a helyi közösség „hõsének”
példáját felhasználva.

A pályázaton 3 fõs közösségek indulhat-
nak el egy felnõtt segítõ mentorálásával. A 18
év feletti felnõtt segítõ személyét minden
csoport magának választja. Középiskolások
esetében felsõoktatásban tanuló hallgató is
lehet a csoport mentora.

A jelentkezõ közösség csatlakozási szándé-
kát a www.lelemenyeshoseink.hu honlapon
jelezheti. A pályamûvek feltöltésének határ-
ideje 2015. február 15. Az ifjúsági közösségek
által bemutatott projektek és projekt-tervek
közül a legjobbakat a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet szakmailag segíti. Megyénként egy
középiskolás, valamint egy általános iskolás
csoport kezdeményezését karolja fel a Mûve-
lõdési Intézet.

Leleményes Hõseink

Nyílt levélben fordult Or-
bán Viktor miniszterelnök-
höz a december 31-én meg-
szûnõ korkedvezményes
nyugdíj meghosszabbítása
érdekében a Mozdonyveze-
tõk Szakszervezete – közöl-
te az MTI. A szentesi vas-
utasok aggódnak: nemcsak
a megélhetésüket, a nyugdí-
jukat is féltik.

Az eddigi gyakorlat sze-
rint 5 évente 1 év korkedvez-
ményt kaptak a mozdonyve-
zetõk, tekintettel a fokozott
igénybevétellel járó munká-
jukra. Így egy átlagos életpá-
lya modell végén, 32 év
munka után cirka 55 évesen
mehettek nyugdíjba. 2012-
ben a kormány felülvizsgálta
majd elvetette ezt a rend-
szert és hozott egy határo-
zatot a korkedvezményes
nyugdíj más rendszerû  ki-
dolgozásáról, majd mint aki
jól végezte dolgát hátra dõlt.
Ez a bizonyos jogszabály a
mai napig nem készült el. 

„A kormány szociális érzé-
kenysége nulla! Ezt a falatot
erõbõl kívánja lenyomni a
dolgozók torkán” – fakadt ki
a Mozdonyvezetõk Szak-
szervezetének Elnöke, akit
telefonon értünk utól. – A
mozdonyvezetõk nem azért
tartanak igényt a korkedvez-
ményes nyugdíjra, mert nem
akarnak dolgozni. 55 év fe-
lett nagyon nehéz megfelelni
az alkalmassági vizsgálato-
kon. Eddig a korkedvez-
mény intézménye biztosítot-
ta a foglalkozás-egészségi
okokból alkalmatlanná vált
mozdonyvezetõk számára a
tisztes visszavonulás lehetõ-
ségét. Másfél hónap múlva
ennek vége – mondta Kiss
László elnök.

Nemcsak a masiniszták fe-
lé mutat „ piros tárcsát” a
kormány. A rendvédelmi

szervek kedvezményét le-
számítva mindenféle kor-
kedvezményes nyugdíj meg-
szûnt. Így a bányász-, a
mûvész-, országgyûlési kép-
viselõk-, polgármesterek  és
az Európai Parlament ma-
gyarországi képviselõinek
korengedményes nyugdíja is
„ugrott”. Csak az kaphat
öregségi ellátást aki tényleg
elfújta a 65. gyertyát is. 

A vakvágányra kerülõ ex-
vasutasok munkanélküli se-
gélyét adóforintok fedezik,
míg a korkedvezményes
nyugdíj összege után  a
munkáltatók 13 százalékos
járulékot  fizettek. Ez a több
mint 20 milliárd forintos
veszteség hiányozni fog a
büdzsének - véli a szakszer-
vezet.

10 éve még legalább ki-
lencven, most 48 motorveze-
tõ dolgozik Szentesen – Aki-
nek 6,5 felett van a cukra,
vagy kicsit magasabb a vér-
nyomása, alkalmatlan, va-
gyis nem „vihet” szerel-

vényt. Régen léteztek alter-
natív munkakörök az ilyen
esetekre, most már nincse-
nek. Ezek az emberek vagy
utcára kerülnek, vagy mun-
kahelyet váltanak. De ez,
valljuk be õszintén ilyen idõ-
sen szinte lehetetlen - mond-
ta Tóth Antal Tibor, a szak-
szervezet szentesi illetékese. 

Nincs adat arra, hogy a
nyugdíjkorhatár felemelésé-
vel hányan kényszerülnek
majd feladni hivatásukat 55
év felett, miközben 30-35
évet „becsülettel és tisztes-
séggel ledolgoztak" - olvas-
ható a szakszervezet közle-
ményében. A mozdonyveze-
tõk azt kérik a kormánytól: a
tervezett jogszabály elké-
szültéig hosszabbítsák meg a
hatályos törvényi rendelke-
zést, vagyis minden marad-
jon a régiben.

Mindeddig sem a Minisz-
terelnöki Hivatal, sem a
MÁV Zrt. nem reagált a
szakszervezet közleményére.

Börcsök

AAAA    mmmmeeeeggggyyyyeeee    lllleeeeggggiiii ffff jjjjaaaabbbbbbbb
ééééssss    lllleeeeggggjjjjoooobbbbbbbb    mmmmeeeesssseeeemmmmoooonnnnddddóóóóiiii

Vakvágányon a
mozdonyvezetõk

Közel két évtizedes hagyományt folytatva rendezte meg
a Deák Ferenc-iskola a megyei mesemondó versenyt no-
vember 25-én. Az intézmény a Damjanich-iskolában 1996-
ban elkezdett kezdeményezést vitte tovább, évrõl-évre ven-
dégül látva a helyi versenyek legjobbjait.
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Közelednek az év végi
ünnepek, amikor lelassul
kicsit a mindennapi roha-
nás, kigyúlnak az ünnep fé-
nyei és a családok, ismerõ-
sök, barátok több idõt tölte-
nek egymással. Az ünnep
hangulatához a város is
hozzájárul a közterületek
feldíszítésével és a karácso-
nyi vásár szervezésével. 

Tavaly elmaradt a város-
központ átalakítási munká-
latai miatt, idén azonban
megrendezi az önkormány-
zat a hagyományos karácso-
nyi vásárt a Szent Miklós té-
ren. A szervezõk szándéka,
hogy ünnepi hangulatot te-
remtsenek és segítsenek az
ajándékok vásárlásában. A
vásár december 11-én, csü-
törtökön délután fél három-
kor nyílik meg Seres Antal és
tanítványai zenés mûsorá-

val. Természetesen nem ma-
radhat el a szentesi mazsolás
kalács a Hunor-Coop Zrt.
pékségébõl és a forró kakaó
Kertész Péter jóvoltából, tud-
tuk meg a fõ szervezõ és öt-
letgazda Csányiné Bakró-
Nagy Vera aljegyzõtõl. A fel-
állított tíz faházban egyedi
dísztárgyak, népi kerámiák,
adventi koszorúk, szûcs és
bõráru, régi és új könyvek,
helyi kiadványok, házi lek-
várok és szörpök, ízesített
mézek és különbözõ fenyõ-
fák várják a vevõket. A vásár
ideje alatt különféle sültek,
hurka, kolbász, kenyérlán-
gos és sült gesztenye csilla-
píthatja az éhséget. Kapható
lesz forró csoki, tea, puncs,
krampampuli, kézmûves sör,
forralt bor és forralt sör.

Az árucikkek mellett kü-
lönbözõ mûsorok közül is vá-

logathatnak a vásárba látoga-
tók. Délutánonként fél 4-tõl
az óvodásoknak szól meseol-
vasás, pénteken délután
Hankó Györgyné néptánc-
oktató és a Zöldág Hagyo-
mányõrzõ Szakkör Lucza na-
pi szokásokat elevenít fel. A
könnyûzenei programokban
fellép a The Fly együttes
december 15-én, a Psicho
Palints zenekar 18-án délután
és az Ingyen (forralt) bor ne-
vû alkalmi formáció 20-án
délután. Mindkét vasárnap
délelõtt 10 órától a Fényesség
Táltos Dobkör játékát hallgat-
hatja a közönség. December
22-én fellép a szegvári Bazsa
Mári kör mesejátékkal és
énekkel, míg a zárónap dél-
utánján közös éneklésre vár-
ják a szentesieket.

A Kapocs Kistérségi Kul-
turális Közhasznú Egyesület

harmadik alkalommal ren-
dezi meg a szentesi alkotók
adventi kiállítással egybekö-
tött vásárát a megyeházán.
December 12 és 14 között a
hímzõktõl a lekvárkészítõn
át a keramikusig mutatják be
portékáikat a látogatóknak,
és folyamatosan kísérõprog-
ramok zajlanak minden kor-
osztály számára.

Mikulásra felállítják a vá-
ros karácsonyfáját is a Kos-
suth téren, amit Arató Má-
tyásné ajánlott fel a város
számára. A több több méter
magas fenyõfát a Városellátó
Nonprofit Kft. szállítja el és
állítja fel a fõtéren. Az utcai
oszlopdíszeket, a szokásos
karácsonyi motívumokat, a
fényes girlandokat a fõtér fá-
ira a Marossy-Vill Kft. szereli
fel.

Besenyei

Felgyúlnak az ünnep fényei

Az eddigi zöld helyett már
csak az új, barna színû iga-
zolványt használhatják az
õstermelõk 2015. január else-
jétõl. Érdemes még az idén
elkészíttetni az új igazol-
ványt annak, aki a jövõ év el-
sõ napjaiban használni sze-
retné. A Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara tájékoztatója
azok az õstermelõk, akik
2009. január 1-ét követõen
váltották ki igazolványukat
(jelenleg is érvényben lévõ,
zöld színû igazolványt) és
eddig még nem kezdemé-
nyezték a cseréjét az új típu-
sú, barna színû okmányra,
hogy legkésõbb 2014. decem-
ber 31-ig kérelmezzék az új
igazolvány kiállítását. Cél-
szerû nem csak megigényel-
ni, hanem ki is váltani az
igazolványt legkésõbb ez év
végéig, hogy az õstermelõi
tevékenység folytonossága
folyamatos legyen, jogszerû-
sége ne sérüljön. Amennyi-
ben 2015. január 1-et követõ-
en kerül kiváltásra, úgy a

jogfolytonosság nem bizto-
sítható. Akik tevékenységü-
ket fõállású õstermelõként
végzik, azoknak január 1.
után megszûnik a társada-
lombiztosítási jogviszonyuk
abban az esetben, ha nem
rendelkeznek új típusú, bar-
na színû igazolvánnyal. Akik
az elõzõ két évben már lecse-
rélték barna színû igazolvá-
nyukat az új, barna színûre,
azokat a változás nem érinti.
A barna színû, új igazolvá-
nyok érvényesítésére 2015-
ben is az elsõ értékesítés
elõtt kell sort keríteni, és ab-
ban sem lesz változás, hogy
a március 20-ig érvényesített
igazolványok visszamenõle-
gesen, egész évre érvényes-
nek számítanak.

Az igazolvány igénylését
az állandó lakcím szerinti il-
letékes falugazdászhoz kell
benyújtani. Az igazolvány-
nyal kapcsolatos eljárás a ka-
mara tagjai számára ingye-
nes.

BG

Új igazolvány kell
az õstermelõknek

Szentesen komoly hagyo-
mányokkal rendelkezik a
vasszerkezet-gyártás, az
iparág termékeit számos
mezõgazdasági és ipari vál-
lalkozás hasznosítja a tér-
ségben. A hagyományokra
építve döntött úgy az Oros-
Com Kft. vezetése, hogy
korszerû vasszerkezet-gyár-
tó üzemet létesít az ipari
park északi zónájának „A“
szektorában, a Metalcom
Zrt. telephelye mellett. Az
orosházi székhelyû, tulajdo-
nosai révén félig szentesi
cég nevét elsõsorban a hír-

közlési szolgáltatások révén
ismerik a dél-alföldi régió-
ban, a társaság évek óta szá-
mos építési és infrastruktúra
fejlesztési beruházásban is
részt vesz. A vállalkozás jö-
võjével kapcsolatosan a tu-
lajdonosi kör a több lábon
állás irányába kíván tovább-
lépni, ezért a térség adottsá-
gaihoz illeszkedõen tervezi
tevékenységi körét bõvíteni.
A 2015 nyarára elkészülõ,
megújuló energiát is haszno-
sító közel 500 négyzetméte-
res új ipari csarnok megva-
lósításához a DAOP uniós

telephely-fejlesztési pályáza-
ton a társaság 59,85 millió
forint európai uniós támoga-
tást nyert. Az új üzemben el-
sõsorban mezõgazdasági cé-
lú fémszerkezet gyártást ter-
vez az Oros-Com Kft. Szántó
József ügyvezetõ elmondása
szerint a társaság az orszá-
gos piacra szánt termékei
mellett a helyi gazdasági
életbe is aktívan be szeretne
kapcsolódni ebben a szeg-
mensben. A térséghez szoro-
san kötõdõ vállalkozásként
a kommunikációs tevékeny-
ségében is hangsúlyozza a

helyi gazdaság szerepének
az erõsítését: a hazai ipart
erõsíti az alapanyag beszer-
zésen keresztül, magyar dol-
gozókkal helyi, jó minõségû
és versenyképes magyar ter-
méket kíván elõállítani. Az
összesen közel 86 millió fo-
rintos beruházás kivitelezé-
se a napokban indult el. Az
elkészült üzemben 3 új
munkahely létrehozását vál-
lalta a cég, de sikeres piaci
fogadtatás esetén a társaság
további beruházásokat és
létszámbõvítést tervez.

B.G.

Új üzemcsarnok az ipari parkban
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Háromévente hívja össze
az oktatásért felelõs miniszter
az Országos Diákparlamen-
tet, amelyen a megyei diák-
parlamentben jogot kapott di-
ákok áttekintik a tanulói jo-
gok érvényesülését és ajánlást
fogalmaznak meg a tárca ve-
zetõjének. Október 15-én Sze-
geden szavaztak a megyei
küldöttek személyérõl. Há-
rom, szabadon választható té-
mában kérték ki a jelenlévõ
tanulók (általános és középis-
kolások vegyesen) vélemé-
nyét: a tanulási lehetõségek-
rõl, a diákönkormányzatok
mûködési tapasztalatairól, jo-
gaik érvényesítésérõl, illetve
az intézményi szinten megje-
lenõ, de azt meghaladó jelen-
tõségû kérdésekrõl. Ez utób-
biról beszélt egy teli teremnyi,
mintegy 300 fõs hallgatóság
elõtt Sarkadi Nagy Lívia Pet-
ra. Mint elárulta, két perc alatt
felskiccelt vázlatát fejtette ki
elõadásában, tanára szerint
nagyon szépen, választéko-

san. Csorba Ildikó az iskolai di-
ákönkormányzat segítõ taná-
ra, aki elmondta: a Koszta Jó-
zsef iskolában a diákönkor-
mányzat a fõ profiljaként
szabadidõszervezéssel foglal-
kozik, Petra ötödikes korától
tag, ma már diákönkor-
mányzati elnök, s kezdettõl
nagyon aktív, rengeteg prog-
ram szervezésébõl kiveszi a
részét, kiváló ötletei vannak.

Visszatérve a megyei ta-
nácskozásra, titkos szavazás-
sal választották meg az orszá-
gos gyûlésen részt vevõ 13
küldöttet és öt póttagot. A
megválasztott delegáltak kö-
zött a szentesi diáklány is ott
lehetett az Országos Diákpar-
lament három napos ülésén
november 21-24. között Szé-
kesfehérváron.

Petra elmondta, az elsõ na-
pon a Vörösmarty Színház-
ban nyitó plenáris ülés zajlott,
a közoktatásért felelõs állam-
titkár és helyettese jelenlé-
tében. Kérdéseket intézhettek

az illetékesekhez, mely jócs-
kán elhúzódott: a „kérdezz-
felelek” - mint a diáklány fo-
galmazott – egészen este 11
óráig tartott. Petra úgy látta,
sokszor kiskapukat kerestek a
politikusok. Õ is szót kért, de
nem kapott mikrofont, így
kérdését, mely arra irányult,
hogy a diákétkeztetés miért
nem változatosabb, csak más-
nap volt módja feltenni. Majd
intézkednek, érkezett a vá-
lasz. 

Szombaton közoktatás és
felsõoktatás témái szerint kü-
lön csoportokban három té-
mán mentek végig, s aznap
este szórakoztató csapatépí-
tést is szerveztek a küldöttek-
nek. 

Majd eljött a harmadik nap,
mely ismét hosszúra nyúlt. A
záró plenáris ülésen küldöt-
tekbõl összeállt szerkesztõbi-
zottság a hajnali órákig meg-
fogalmazott egy 42 pontos
ajánlást, melyet a székesfehér-
vári polgármester kiegészített
még eggyel, a városi vezetõk
és a diákönkormányzati elnö-
kök közötti eszmecsere szük-
ségességérõl. – Mindegyik
pontról szavaztunk, amelyek
az államtitkárság elé kerül-
nek. Nem volt mindig egyön-
tetû igen, sõt elõfordult, ami-
kor a nemek száma volt a
több – emlékezett vissza Pet-
ra. Õ leginkább a menza mi-
nõségének javításával, a min-
dennapos testnevelés felül-
vizsgálatával értett egyet,
mert annak nincsenek meg
mindenhol a feltételei. Volt ja-
vaslat például arról, hogy a
diákönkormányzatok saját
költségvetéssel rendelkezze-
nek, szóba került a tanköny-
vek kérdése, s hogy a közös-
ségi szolgálat ne legyen köte-
lezõ. Czunyiné Bertalan Judit
köznevelési államtitkár az
ülés után azt nyilatkozta, a di-
ákság fontos kérdéseket fo-
galmazott meg, az ajánlatokat
a tagokkal közösen megtár-
gyalják.

A tanárnõ szerint is érde-
mes meghallgatni a diákokat,
ugyanakkor szerinte nem
ilyen ritkán kellene a parla-
mentet összehívni, hiszen egy
gyerek életében három év na-
gyon hosszú idõ.

Petrától még megtudtuk,
bár sokan ajánlanák neki a
politikusi pályát, és tetszett is
neki a diákparlamenti mun-
ka, ám õ mégis inkább peda-
gógus lenne, mert nagyon
szereti a kisebb gyerekeket.

Darók József

A diákparlamentben
hallatta hangját

– Mága Zoltán hegedûmû-
vész személyesen hívott fel,
hogy hallott a Szilver tánco-
sainak a korábbi ausztriai és
amerikai, illetve kanadai fel-
lépéseirõl újévi koncerteken,
s arra gondolt, hogy a no-
vember 24-én és 25-én tar-
tandó show-jában és tévéfel-
vételén színpadra léphetné-
nek standardes párosok is –
osztotta meg az örömteli hírt
lapunkkal Szatmári-Nagy

Szilvia. A Szilver TSE vezetõ-
je azonban elárulta, elõször
nemet mondott, az idõ rö-
vidségére való tekintettel.
Egy új koreográfia betanulá-
sa ugyanis nem megy azon-
nal, s a tõlük megszokott
színvonalat mindenképpen
tartani szeretnék. Átgondol-
ta az ajánlatot, s mégis igent
mondott, mert ugyan nem
ebbe az irányba akarnak el-
menni, de ez is egy lehetõség

a táncosainak, elsõsorban
azoknak a párosoknak, akik
már kevesebbet versenyez-
nek. A többszörös világbaj-
noki helyezett, hétszeres ma-
gyar bajnok standard formá-
ció koreográfusa, László Csa-

ba tanította be a Mága-
koncertre is a programjukat,
aki utána Olaszországba uta-
zott, ám a budapesti próbán
már ott volt. S hogy mit lehet
tudni a mûsorról? A legna-
gyobb amerikai televízió-
társaság, a Public Broad-
casting Service (PBS) felkéré-
sére Mága Zoltán hegedû-
mûvész a Pesti Vigadó épü-
letében egy önálló show-mû-
sort vett fel Zoltán: From Bu-
dapest with Love címmel. A
gálamûsort 2015. március 15-
tõl vetítik a tengerentúli né-
zõknek, így több mint száz-
millió ember ismerheti meg
szellemi kincsünket és örök-

ségünket, a magyar zenei
kultúrát, s benne a Szilver
táncosait.

A koncertfilm egyben
Mága Zoltán tengerentúli és
európai turnéjának beharan-
gozója is, a hegedûmûvész
ott is számítana a Szilver
táncosaira, de hogy vele tud-
nak-e tartani, még kérdéses.

Egy másik eseményre is
készülnek az egyesület ver-
senyzõi, november 29-én,
szombaton ugyanis felnõtt
standard ranglista és junior
tíztánc ranglista versenyt
rendez a Szilver a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban. Ezzel jubilál is Szilvia,
hiszen idén már huszadik
éve rendez versenyeket
Szentesen. Az elsõ néhányat
még a Klauzál-iskolában
majd a sportcsarnok lett a
helyszín. Az önkormányzat
mellett több szponzor a kez-

detektõl támogatja a tánc-
sport eseményeit, s a Szilver
vezetõje ezúton szeretné
megköszönni segítségüket.
Eleinte standard magyar baj-
nokságokat is lehozott váro-
sunkba, de az utóbbi évek-
ben a bajnokságokat a hazai
szakszövetség rendezi, s
csak a ranglista-versenyeket
adja ki a kluboknak. A szom-
bati megmérettetés vb-re,
Európa-bajnokságra és világ-
kupára jelent kvalifikációt, s
nagy összecsapás várható
standerben: Hegyes Bertalan-

Kis Violetta, illetve az öt év
után újra összeálló Szepesi-

testvérek az aranyesélyesek a
Szilverbõl. Versenyük 17
órakor kezdõdik, elõtte a ju-
nior tíztáncosok veszik bir-
tokba a parkettet. Itt is van
hazai esélyes, Mészáros Bence

és Balanescu Liliána szemé-
lyében. D. J.

Szilver-tánc a Mága-koncerten

Az Ünnep címû Zorán-dal
feldolgozásával indult a Se-
res-fiúk közös pályafutása,
december 11-én pedig a
Nagy ünnep címû koncert-
tel zárják le 15 éves történe-
tüket. Seres Antal alapítvá-
nyának szervezésében rák-
ból gyógyult gyerekek is a
fellépõk között lesznek,
szárvendégként Kökény At-
tila érkezik.

Egy búcsúkoncert erejéig
utoljára lesz együtt látható a
Fivérek együttes három tagja
decemberben. Szentesen in-
dultak, itt is szeretnék lezár-
ni a közös zenélést. Sajátos
megemlékezés-sorozatot tett
közzé a Facebook-on Seres
Antal a zenekar  emlékezetes
pillanataiból. Sokan nem ér-
tették, az okait firtatták. –
Most már nyitott, mirõl van
szó. Jól esik az érdeklõdés,
hiszen az egyetlen színvona-
las latin zenekar voltunk, vi-
lágsztár együttes, a Gipsy
Kings elõtt léptünk fel, ám a
sors így akarta, hogy vége le-
gyen, ezt el kell fogadni – fo-
galmazott Antal. A két test-
vérével alapított, eleinte Ser-
ess Formációként, majd az
utóbbi években Fivérek né-
ven sikereket elért együttes
legidõsebb tagja a közelgõ
búcsúkoncerthez vezetõ
okokról beszélt lapunknak. –
A média felkap, aztán elen-
ged, ez frusztrációt okoz a
mûvészekben - magyarázta
Antal. Ráadásul három fivér-
nek, akik mind különbözõ
egyéniségek, nehéz egy vál-
lalkozásban tevékenykednie.
A dolgok odáig jutottak,
hogy elõfordult: az öltözõ-
ben nem szóltak egymáshoz,
külön kocsikkal mentek fel-
lépni, a színpadon nem volt
köztük szemkontaktus, de a
feltámadó vitákat a profik
nem mutathatják ki a  szín-
padon. 

Ha a széthúzás nem lett
volna elég, emlékezetes szá-
mukra a két évvel ezelõtti
rendõrségi ügy is, amikor is-
meretlen tettes hamisította

meg a szerzõdésüket. Ez tett
pontot a történet végére,
mondta Antal. – Túl voltunk
sikereken, már nem volt ki-
hívás elõttünk, elértük, amit
akartunk.

A közönség mindannyiuk-
nak hiányzik, de a legidõ-
sebb fivér szerencsés, mint-
hogy neki ott van az általa
négy éve létrehozott  Zené-
vel a rákos gyermekekért
alapítvány, melyben a gyere-
kekkel való foglalkozás ápol-
ja lelkét, egyben a színpadra
állás lehetõségét is hordozza.
Számára ez az új kihívás. Or-
szágos hírûvé szeretné tenni
alapítványát, s e tevékenysé-
ge mellett úgy érzi, a zene-
kar megosztaná a figyelmét.
Jövõ novemberre teljesedhet
ki az alapítvány, amikor is a
MÜPÁ-ban Antal saját szer-
zeményeivel, kiváló zené-
szekkel és egy sztárvendég-
gel lép majd fel. Vele lesznek
a tanítványai, köztük a
gyógyulófélben lévõ gyere-
kek, s addigra sláger lehet
egyik új dala. 

A másik két fiú sem távo-
lodik el a zenétõl. Ombodi
Csilla – aki annak idején fel-
karolta, s elindította, mûvé-

szeti vezetõként végigkísérte
õket a zenei pályán – úgy fo-
galmazott: – Mindenki ké-
pességei szerint folytatja,
hosszú távon kiderül, ki mit
ér el. Kapnak egyéni felkéré-
seket, Robi külföldön dolgo-
zott, szándékában van oda-
települni családjával.

Méltó búcsúra készülnek
december 11-én, ígérik. A 19
órakor kezdõdõ eseményt
Szirbik Imre polgármester
nyitja meg, majd az alapító
és a gyerekek lépnek szín-
padra három dallal. Ezután
következik a Fivérek búcsú-
ja. Szívesen elfogadta a fel-
kérést Kökény Attila, akivel
a fiúk még a Megasztár me-
zõnyében barátkoztak össze.
Az énekes hosszabb produk-
cióval érkezik, melynek idõ-
pontját az õ zsúfolt idõbe-
osztásához igazították. A be-
lépõjegyekkel az alapítványt
támogathatja a közönség. A
fellépõk hálásak azoknak a
szponzoroknak, akik mellé-
jük álltak, kiváltképp a
sportcsarnok vezetõjének,
Rakk Lászlónak, a Szentesi Hi-
telszövetkezetnek és a Szu-
perinfónak.

(darók)

Fivérek-búcsú
ünnepi hangulatban

A háromévente összehívott Országos Diákparlamentben
Csongrád megyei küldöttként képviselte a szentesi diáksá-
got Sarkadi Nagy Lívia Petra. A Koszta-iskola 7.-es tanuló-
ja részt vett egy késõ estébe nyúló plenáris ülésen, szava-
zott a szaktárcának benyújtott ajánlásról, és rákérdezett a
menza minõségének javítására.
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A hazánkban az ezred-
fordulón elindított iskola-
tenisz-bajnokságba váro-
sunkból egyedül a Kiss Bá-
lint református iskola kap-
csolódott be. Szentesen már
több alkalommal megren-
dezték az országos bajnok-
ságot, legutóbb a kelet-ma-
gyarországi iskolatenisz
bajnokság küzdelmeinek
adott otthont a ligeti tenisz-
centrum.

A Dr. Lakos Sándor Te-
niszcentrumban, fûtött sátor
alatt, salakos pályán patto-
gott a labda november 22-én,
ám ezen a szombati napon
nem a megszokott méretben,
és a gyerekekre szabott sza-
bályok szerint. – Lacika szer-
vál. Zalán adogat. Térfélcse-
re – adta az instrukciókat két
elsõs diák meccse közben
Szegedi Zoltán ,  az iskola
testnevelõtanára, az iskolate-
nisz program szentesi koor-
dinátora. A térfélcsere halla-
tán kissé bizonytalankodó
teniszpalántának a szülõ
szólt oda, szaladjon át a túl-
oldalra. Miután helyet cse-
réltek a játékosok, folytatód-
hatott a mérkõzés. – Ügyes
vagy, jól sikerült a szervád –
hallatszott a szülõi „stáb”
kintrõl. 

Eltérnek a szabályok a te-
niszmeccseken megszokott
hivatalos formulától az isko-
latenisz estében, ráadásul fo-
lyamatosan változnak. A Ma-
gyar Tenisz Szövetség indí-
totta a programot, a nyugati
országokban alkalmazott
módszer szerint nem nagy-

pályán játszanak az iskolá-
sok, és az életkori sajátossá-
goknak megfelelõen az ütõ
és a labda mérete, a háló ma-
gassága  is különbözik. Az 1-
2. osztályosok a teniszpálya
negyedrészén, 25 százalékos
nyomású labdával játszanak,
õk az ún. piros pályások, a
labda színe alapján, ugyanis
az eszköz színe is változik
korcsoportokként. A narancs-
sárga labdás 3.-osok a pálya
kétharmad részén játszanak,
náluk 50 százalékos a labda
nyomása, míg a zöld pályá-
sok, a 4.-5. osztályosok már
normál a pályán, 75 százalé-
kos labdával mérkõzhetnek.
A kicsik 15 pontos tie break-
et játszanak, a harmadikosok

két nyert tie break-ig, míg a
nagyobbak normál szabály
szerint, de csak négy nyert
játékig, avatott be a részle-
tekbe a tanár. 

Korábban nem volt szük-
ség hivatalos versenybíróra,
ma már csak velük rendez-
hetõ bajnokság, itt Rákóczi
Andrea közremûködésével. A
kezdeti idõszakban csak
egyetlen országos bajnokság
volt, Szentesen is rendeztek
néhányat, az utóbbi években
azonban felosztották régiók-
ra: egy idõben zajlik a nyu-
gati, a keleti és a budapesti
bajnokság is. A Szentesen
rendezett bajnokságra har-
mincan neveztek, a Kiss Bá-
lint tanulóin kívül Kiskun-

majsáról, Kiskunfélegyházá-
ról, Bajáról, Érdrõl, Jászbe-
rénybõl is érkeztek.  A díja-
zást úgy oldották meg, hogy
a fõágra jutottak mellett a vi-
gaszágas játékosok is része-
sülhessenek éremben, azaz
mindenki sikerélménnyel
zárja a versengést. 

A Kiss Bálint iskola már a
kezdeti idõszakban bekap-
csolódott a programba a
Szentesi Tenisz Klubbal kö-
zösen, s Szegedi Zoltán az
ottani edzõkkel, Bakos László-
val és Varga Péterrel foglalko-
zik a  gyerekekkel. A tanár
szeretné kibõvíteni az iskola-
teniszt városunkban, tobor-
zást tervez a helyi intézmé-
nyekben. D. J.

Bõvítenék az iskolateniszt
a városban

Jánoshidán is gyõzött,
így továbbra is az élme-
zõnyben található a Szente-
si Kinizsi SZITE férfi asz-
talitenisz-csapata. Vasárnap
ismét idegenben áll asztal-
hoz a csapat, ekkor a Kisúj-
szállás lesz az ellenfél.

Párosban aratott gyõze-
lemmel kezdõdött a Kinizsi
Jánoshida elleni mérkõzése,
a Bunda-Gazdag duó legyõz-
te a hazaiak erõsebb páro-
sát. Ezt követõen követke-
zett az újabb páros mérkõ-
zés, ám a mieink ezúttal
változtattak, az állandó tag,
Kocsis kimaradt, helyette a
Kádár-Takács páros állt asz-
talhoz, akik vereséget szen-
vedtek. Az egyéni mérkõzé-
sek sem kezdõdtek túl jól,
hiszen kettõt elvesztett a
csapat, így már 1-3 volt az
eredmény a hazaiak javára.
Innentõl kezdve azonban

már a mieinké volt a mérkõ-
zés, zsinórban 5 partit nyert
a Kinizsi. A különbség a két
csapat között végig megma-
radt, és végül 11 – 7-re nyert
a Kinizsi. – Az elején a má-
sodik páros mérkõzésen új
felállást próbáltunk ki, de
nem jött be – értékelte a tör-
ténteket Hegedûs Gábor
szakosztályvezetõ. – Ezt kö-
vetõen azonban már a mi-
énk volt a meccs. Ezen a
hétvégén ismét idegenben
kell helytállnunk, Kisújszál-
lásra utazunk. Ellenfelünk a
középmezõnyben tanyázik,
a két csapat nagyon jól is-
meri egymás, régi pingpon-
gos barátaink ellen mérkõ-
zünk. Tavaly 10-8-ra gyõzni
tudtak Szentesen, aztán ide-
genben mi vertük meg õket
12-6-ra, tehát nem lesz egy-
szerû mérkõzés ez sem.

hv

Gyõzelem
Jánoshidán

Sajnos rengeteg hiányzóval állt ki a felnõtt kosárlabdacsa-
pat a legutóbbi mérkõzésén. A 17 fõs keretbõl nyolc játékos
állt Marossy Arnold edzõ rendelkezésére. Ráadásul a mérkõ-
zés elsõ negyedében még két játékost elveszítettek sérülés
miatt. Eredmény: Szentesi KK–Szegedi Gátlástalan Tüzelõk
62:90. Pontszerzõk: Halász 19/9, Marossy 12/3, Mácsai 12, Or-

gona 10, Litovszky 5, Vincze 4. Az utánpótlásból érkezõ játéko-
sok egyre alkalmasabbak az idõsebb, rutinosabb játékosok
helyettesítésére a csapatban. A szentesiek legközelebb no-
vember 29-én, szombaton 15 órakor Hódmezõvásárhelyen
lépnek pályára a  Bodrogi Bau ellen, a fõiskola pályáján.

Megfogyatkozva

Az év utolsó 50 méteres
medencében rendezett sze-
nior úszóversenyén Vásár-
helyen a hazai versenyzõ-
kön kívül, romániai, szlová-
kiai és szerbiai úszók is
rajthoz álltak. 

A Szentesi Delfin ESC ver-
senyzõi ez alkalommal 27
egyéni számban és három
váltóban a dobogó legmaga-
sabb fokára állhattak fel.
Emellett jutott a csapatnak
az ezüst- és bronzérmekbõl
is. 

Eredmények: Melkuhn De-
zsõ: 1. 200 gyors, 50 pille, 200
vegyes, 400 gyors, 100 pille,

2. 100 mell; Bertényi Mária: 1.
50 mell, 100 mell, 50 gyors,
800 gyors, 2. 100 gyors, 200
gyors; Pászti Edit: 50 pille,
100 hát, 100 gyors, 50 hát, 50
gyors; Munkácsi Sándor: 1.
200 gyors, 100 gyors, 50 hát,
50 gyors;

Pengõ Erzsébet: 1. 200
gyors, 50 mell, 200 vegyes, 2.
100 mell, 50 gyors;

Bocskay Zsófia: 1. 200
gyors, 100 pille, 2. 50 pille,
100 gyors, 200 vegyes, 400
gyors; Pólyáné Téli Éva: 1. 50
mell, 50 gyors; Lukátsy Kata-
lin: 1. 200 vegyes, 2. hely 100
gyors, 3. 100 hát, 50 mell; Ko-

vács Attila: 1. 50 hát, 50
gyors, 2. 100 gyors, 3. 50
gyors; Simon Tamás: 2. 100
hát, 50 hát, 100 pille; Kurucz
Anikó: 2. 50 hát, 50 gyors;
Bodnár Istvánné: 2. 50 mell;
Debreczeni Beáta: 3. 100 hát,
50 mell, 200 vegyes, 400
gyors; Tánczos Zoltán: 3. 50
mell; Ferke Gáborné: 3. 50
mell.

4x50 Mix gyorsváltó, III.
kcs. 2.; VI. kcs. 1.; 4x50 Mix
vegyesváltó,  III. kcs. 3.; VI.
kcs. 1.; 4x50 m nõi gyorsvál-
tó, III. kcs. 2.; VI. kcs. 1.; 4x50
m nõi vegyesváltó, III. kcs. 1.;
VI. kcs. 1.; 4x50 m férfi gyors-
váltó, IV. kcs. 1.; 4x50 m férfi
vegyesváltó, IV. kcs. 1.

Pólyáné Téli Éva

30 szenior arany
Vereséggel zárta az õszi

szezont a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú labda-
rúgócsapata. Az Újszeged
otthonában 3-0-ra kapott ki
Bozóki Zoltán együttese,
így a téli szünetet a 14. he-
lyen tölti a gárda. 

Két megsemmisítõ veresé-
get követõen érkezett az
Újszegedi TC otthonába a
Szentesi Kinizsi. Bozóki Zol-
tán legfontosabb feladata az
volt az elmúlt héten, hogy
lelket öntsön a kissé hiteha-
gyott társaságba, hiszen a
két mérkõzésen kapott ösz-
szesen 14 gól alaposan pad-
lóra küldte a csapatot. Rá-
adásul nem kezdõdött jól az
ÚTC elleni találkozó sem, hi-
szen már az elsõ negyed óra
végén a mieink hálójába ke-
rült a labda. Lélektanilag ta-
lán a legrosszabbkor, a félidõ
lefújása elõtt egy perccel egy

erõsen lesgyanús helyzetbõl
megduplázta elõnyét az Új-
szeged, amely még a hetve-
nedik percben is berámolt
egyet, beállítva ezzel a 3-0-s
végeredményt. – Sajnos az
elsõ gólnál elnéztünk egy
felívelést, ebbõl szerzett ve-
zetést a hazai csapat – érté-
kelte a történteket Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – A gólig
a két tizenhatos között folyt
a játék, nem volt benne a gól
a mérkõzésben. Ezt követõen
helyzetekig eljutottunk, de
igazán nagy lehetõségünk
nem volt a gólszerzésre. Vi-
tatható gól volt a második,
szerintünk les állás elõzte
meg a második szegedi gólt.
Összességében úgy érzem,
hogy sokkal fegyelmezetteb-
ben és bátrabban futballoz-
tunk, mint az azt megelõzõ
hetekben, de megérdemelten
nyertek a hazaiak. Két sú-

lyos vereség után kellett
talpra állnunk, voltak sérült-
jeink és hiányzóink, de úgy
gondolom, hogy akik szom-
baton pályára léptek, igazi
sportemberként játszottak,
nagyot küzdöttek. 

Ahogyan azt Bozóki Zol-
tán is említette, akadtak sé-
rültek, akik idén már nem
léphettek pályára, nevezete-
sen Lajos Máté és Gránicz Sza-
bolcs, õk minden bizonnyal a
január közepén kezdõdõ téli
alapozáskor csatlakozhatnak
majd a csapathoz. A csapat
tagjai ezen a héten levezetõ
edzéseken vesznek részt,
majd kezdõdik a teremlab-
darúgó-szezon, ahol több já-
tékos is pályára lép. A felké-
szülés január 23-án kezdõ-
dik, hogy aztán egy hathetes
felkészülést követõen márci-
us elején folytatódjon a harc
a bentmaradásért. hv

Vereség a szezonzárón

A Szeretetakció a szegények karácsonyáért
programsorozat keretén belül rendezték meg a
légfegyveres lövészversenyt a Legrand Zrt.
légfegyveres lõterén a Legrand lövészklub és
az Árpád Szabadidõs Sportklub közös szerve-
zésében. A versenyen közel 30 induló neve-
zett, köztük vidéki csapatok is. Eredmények,
nõi egyéni: 1. Németh Istvánné (162 kör)
Legrand. Férfi egyéni: 1. Postás László (182)
Legrand, 2. Ignácz János (173) Árpád SzSK, 3.

Doktor József (167) Legrand. Ifjúsági fiú: 1.
Keller Máté Mihály (166) Legrand. Csapat: 1.
Legrand Szentes (515), 2. Árpád SzSK (470), 3.
Lövészklub Bordány (446).

A verseny sikeres lebonyolításáért külön kö-
szönetemet fejezem ki az Árpád Szabadidõs
Sportklub nevében Becsák Jánosnak, a
Legrand Lövészklub vezetõjének és Postás
László lövészetvezetõnek.

Ignácz János lövészetvezetõ

A Legrand lõtt a legjobban

A várt gyõzelem helyett
súlyos vereséget szenvedett
a KSI otthonában a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. A 16-7-es vereséget
követõen Matajsz Márk, a
csapat vezetõedzõje amatõr
és gyáva játékról nyilatko-
zott a sportnapilapnak.

„Élet-halál kérdése a siker,
a gyõzelembe kell mene-
külnünk… nincs más út.” Ezt
szintén a szakvezetõ nyilat-
kozta, még a mérkõzés elõtt a
megyei napilapnak, bízva ab-
ban, hogy csapat végre elkez-
di a pontok gyûjtögetését.  –
A srácok jól dolgoztak, vide-
óztunk, átbeszéltük a köve-
tendõ taktikát, és úgy indul-
tunk Pestre, hogy pontot,

pontokat szerzünk. Ehhez ké-
pest gyorsan kaptunk három
gólt, ekkor már látszott, hogy
nem úgy játszunk, ahogy
megbeszéltük. Elkezdtünk ro-
hanni az eredmény után, és
fokozatosan szétestünk fejben
– mondta Matajsz Márk. 

Kedden már az OSC ven-
dégeként meccselt a Valdor,
ahol 25 gólt kaptak, s 13-at
lõttek. Hétfõn elnökségi ülé-
sen értékelték a klub vezetõi a
kialakult helyzetet, és ilyen
rossz rajtra már nagyon régen
nem volt példa. – Újra kell
tervezni a férfi felnõtt vízilab-
dát Szentesen, újra kell fogal-
mazni a célokat, rendet kell
tenni a fejekben, változtatni
kell a hozzáálláson – mondta

Matajsz Márk. – Nagyon sok
összetevõje van annak, hogy
idáig eljutottunk, ezeket a
dolgokat alaposan át kell be-
szélnünk. Sajnos sérülések,
betegségek miatt az elején
változtatni kellett a csapaton,
és érdekes, hogy ezeken a
mérkõzéseinken – a Vasas el-
lenit kivéve – sikerült jól helyt
állnunk. Igaz, ezeken a mér-
kõzéseken nem volt tét raj-
tunk, ám amikor kellett vol-
na, akkor viszont nem sike-
rült úgy játszanunk, ahogy
azt elvártuk a csapattól. 

Most egy viszonylag hosz-
szabb szünet következik a
bajnokságban, majd decem-
ber 13-án és 20-án két újabb
hazai mérkõzésen lehetne
pontokat szerezni, a Debrecen
és a Pécs ellen.

hv

Nem megy…

Fotó: Prievara Zsolt



Két férfi beszélget egy étteremben.
- Képzeld, a feleségemet megleptem
a „Hogyan takarékoskodjunk?” címû
könyvvel.
- Igen? És sikeres volt? 
- Nagyon. Azóta nem dohányzom,
és nem iszom.

A villamosmérnöki karon vizsgázik
elektromosságtanból egy hallgató,
nem tud semmit. Azt mondja neki a
professzor:
- Hogyha megmondja, hány villany-
körte van a teremben, akkor átenge-
dem. A diák megszámolja és büsz-
kén mondja...
- 18, professzor úr.
Mire a prof. elõhúz egyet a zsebébõl:
- Sajnos, ebbõl pótvizsga lesz. 
Következõ héten jön vissza a diák és
megint felajánlják neki a villanykörtés
kegyelem kettest. Megszámolja, 18
égõ van.
Azt mondja:
- 19, professzor úr.

- Hát, sajnálom, én most nem hoz-
tam magammal.
- Az lehet, de a biztonság kedvéért
én igen.

Hazaér a székely fiú messzi útról az
apjához. Udvaron elkiáltja magát:
- Ídesapám!
Semmi válasz. Bemegy a konyhába,
ott is:
- Ídesapám!
Megint semmi. Benyit a fészerbe, lát-
ja az apja ott hámozza a krumplit.
Odaszól neki felháborodva:
- Hát ídesapám! Hát itt szólogatom
miúta, hogy meggyüttem!
Az öreg nyugodtan válaszol:
- Tudom fiam, bólogattam!

A tanárnõ kérdezi a diákokat
- Csabi. Te mért szereted Szandit?

- Mert olyan szép!
- Pistike. Te mért szereted Szandit?
- Mert annyira jól énekel!
- És te Móricka, miért szereted Szan-
dit?
- Mert nyáron nem izzad benne a lá-
bam!

Házaspár vásárol a szupermarket-
ben. A férj beletesz a kocsiba egy
karton Heinekent. Az asszony döb-
benten nézi. A férj mentegetõdzni
kezd.
- Most akciós, csak 3000 Ft.
- Ezt nem engedhetjük meg magunk-
nak! - mondja szigorúan az asszony
és visszateszi a sört.
Vásárolnak tovább, majd a feleség
betesz egy 6000 Ft-os tégely krémet
a kocsiba. A férj rákérdez:
- Ez mi?
- Az arckrémem. Gyönyörûnek fogok
kinézni tõle.
- De hisz ezt a Heineken féláron tud-
ja...
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A hosszú napsugaras õsz
melengetõ sugarai már-már
azt az érzést keltették, hogy
késik. Talán csak a rövidebb
nappalok, és a kicsit karco-
sabb reggelek bizonygatták,
hogy ez az év sem múlhat el
nélküle. Ha rágondolok, va-
lami jólesõ melegség árad
szét bennem. Narancs, fahéj
és mézeskalács illat, puha fe-
hérség, tiszta levegõjû éjsza-
kák, orrcsippentõ reggelek.
A reggeli harangszóról nem
csak Gárdonyi Rorátéja jut
eszembe, hanem azok a dal-
lamok is, melyek gyermek-
korom óra zenélnek a szí-
vemben. Készülõdünk, lé-
lekben leginkább. Ahogy a
zenész felhangolja a húrokat,
úgy hangoljuk rá mi is ma-
gunkat az ünnepre. Ebben az
évben a Könyvtárunk is ké-
szülõdik. Nem önmagában,
egyedül, hanem Önökkel. A
mi adventi naptárunkba
minden napra egy-egy prog-
ramot rejtettünk el, amit kö-
zösen „bontunk ki”. Színes
és változatos programokkal
szeretnék kedveskedni láto-
gatóinknak. Megtartottuk a
régi, jól bevált programokat
is, de az ünnep hangulatá-
hoz illõen újdonságokat,
meglepetéseket is tartoga-
tunk.

December 1-jén, hétfõn 18
órakor a Csongrádi Zeneba-
rátok Kórusa adventi estjé-
vel kezdõdik több hetes
programunk. A muzsika örö-
me, a közös éneklés, zenélés
szinte mindenkit magával
ragad. A Lajtha László zene-

iskola kamaraestjén (dec. 15.
18 óra) tanárok és növendé-
kek együtt zenélnek – mind-
annyiunk kedvére. A népme-
sékben, amikor a hõs elõve-
szi a furulyáját, és elkezd ját-
szani, az egy csodaváró álla-
pot: segítséget, megoldást
vár a problémáira. A muzsi-
ka mindig az égig ér… 

Öröm a könyvtár életében,
hogy megjelenik hamarosan
Vágvölgyi Zoltán helytörté-
nész szerkesztésében, a
Szentesi anekdoták 2. kötete,
amelynek könyvbemutatója
december 5-én lesz. 

Lesznek családi kézmûves
foglalkozások, ahová már
délután 4 órától jöhetnek az

érdeklõk, kicsik és nagyok
egyaránt. A gyermekkönyv-
tárban a teljes adventi idõ-
szakban, míg a felnõtt
könyvtárban két alkalom-
mal: december 5-én és 16-án.

Szabó Áron fiatalember
amerikai élménybeszámoló-
jára nagyon várjuk a fiatalo-
kat (is)!

Luca napján új kiállítást
nyitunk: Sárréti Krisztina al-
kotásaiban gyönyörködhe-
tünk.

December 11-tõl a karácso-
nyi vásáron is jelen lesz
könyvtárunk a Szent Miklós
téren. 

Hangolódjunk együtt
az ünnepekre!

December 1. 18 óra
„Mások szívéhez soha el

nem érsz, ha nem szívedbõl
indulsz magad is.” A Csong-
rádi Zenebarátok Kórusának
adventi elõadása.

December 2. 18 óra
Filmklub. Hétköznapi

mennyország címû színes
svéd film vetítése.

December 3. 18 óra
Bene Zoltán: Kurta élet cí-

mû könyvének bemutatója.
Moderátor: Paulovics Tamás

December 5. 16 óra
Mikulásváró kézmûves

foglalkozás. A foglalkozást
vezeti: Szûcs Ildikó

December 5. 18 óra
Az újabb szentesi anekdo-

ták címû könyv bemutatója.
A könyvet bemutatja és a

szerkesztõvel, Vágvölgyi
Zoltánnal beszélget Poszler
György tanár.

December 8. 18 óra
Beszélgetés Pozsgai Zsolt

drámaíró, rendezõ  mûvei-
rõl. Gondolkodók klubja. Ve-
zeti: Berényiné dr. Papp Erzsé-
bet ny. gimn. tanárnõ

December 9. 18 óra
Magyarország története a

19. században. 2. A reform-
kor elõtti idõszak. Elõadó:
Poszler György tanár.

December 10. 18 óra
Dickens: Karácsonyi ének.

A Krúdy Gyula Baráti Kör
felolvasó estje.

December 11. 18 óra
Amerikában jártunk. Sza-

bó Áron élménybeszámolója.
December 13. 17 óra
Krétatáblák címmel Sárréti

Krisztina kiállítás megnyitó-
ja.

December 15. 18 óra
A Lajtha László Alapfokú

Mûvészeti Iskola kamaraest-
je

December 16. 16 óra.
Karácsonyváró foglalko-

zás. Vezeti: Szûcs Ildikó
December 16. 18 óra.
Filmklub. Szilveszter éjjel

címû amerikai film vetítése.
December 17. 18 óra
Szenvedélyes szerelem a

német zenei romantika fény-
korában. Elõadó: Szalay Lász-
ló fõorvos.

A gyermekkönyvtárban
minden nap 16 órától kéz-
mûves foglalkozás lesz.

Kos
Mintha ezekben a napok-
ban az öntõl megszokott

határozottság, magabiztosság alább-
hagyna. Nincs értelme azon törnie a
fejét, hogy mi lehet a baj. A felvállalt
feladatainak tegyen eleget felelõsség-
gel. 

Bika
Elég csak kérni, és máris
talál segítséget terhei meg-

oldásában. A munkahelyi sikere eb-
ben az idõszakban a jó együttmûkö-
désben rejlik. Karrierjében várható po-
zitív változás egy új megbízás kap-
csán. 

Ikrek
Mostanában sokkal többet
aggódik, ami lefárasztja. Ez

azt váltja ki, hogy eltúlozhatja a felme-
rülõ problémákat. Tartózkodnia kell az
olyan személyektõl, akik lényegesen
konzervatívabbak, mert lelassítják. 
Rák

Próbáljon meg mindent
idõben elintézni, ne halo-
gasson semmit holnapra.

Jobb, ha semmit sem bíz a véletlenre.
Próbáljon jobban figyelni az egészsé-
gére is. Tartózkodnia kell az éles véle-
mény kinyilvánítástól.

Oroszlán
Teljes erõvel azon dolgozik,
hogy családjának megte-
remtsen minden feltételt,

olyan életszínvonalat, amit elképzelt.
Ez egy olyan erõs motiváció az  ön-
nek, hogy a karrierje létráján egyenes
úton visz felfelé. 

Szûz
Ebben az idõszakban szí-
vesen vállal kockázatot,
még pénzügyeit érintõket

is, ha úgy érzi, hogy ezzel nagyobb
hasznot tudhat magának. Amikor úgy
érzi, hogy szükséges belevágni egy
üzleti manõverbe, nem csapják be a
megérzései. 

Mérleg
Nagyban utazik ebben az
idõszakban. Apró dolgok

nem tudják most lekötni a figyel-
mét, mert úgy érzi, hogy minden le-
hetõség adva van arra, hogy nagy-
szabású terveit meg tudja valósíta-
ni.

Skorpió
Minden jel arra utal, hogy
önnek ez az idõszak na-

gyon kedvezõ úgy gazdaságilag,
mint a privát életben. Ettõl sokkal
jobb elképzelései vannak a jövõt il-
letõen, melyek valódi, tényleges si-
kereket hoznak.

Nyilas
Legyen óvatos kivel oszt-
ja meg zseniális ötleteit,

mert valaki az ön környezetébõl le-
beszéli róla, míg titokban õ megcsi-
nálja és jót profitál belõle. Valami-
lyen hasznos hosszú távú, megbíz-
ható befektetésen lenne érdemes
gondolkodnia. 

Bak
Változás folyamata még
mindig tart az életében.

Minden, ami körülveszi, esemé-
nyek, új emberek közeledése,
egyesek eltávolodása, mind-mind
segítik a kedvezõ változás menetét.
Nagy horderejû megbízásokkal
még várjon.

Vízöntõ
Elég sok tennivalója
akad, ha meg szeretne

felelni az elvárásoknak. A munka-
helyén is felhalmozódnak a teendõi,
ami mellett még kollegái is önhöz
fordulnak segítségért. 

Halak
Ezen a héten nagyon jól
tudja kamatoztatni a

megérzõ képességeit a karrierje és
az anyagiak emelkedése terén.
Most egy ígéretes befektetést való-
síthat meg. Ne törõdjön azzal, ha
esetleg barátai le akarnák beszélni
az elképzeléseirõl. 

November 28-december 5.
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Advent a könyvtárban

December 1., hétfõ
14:15 Förtelmes fõnökök 2
16:15 3D A Madagaszkár
pingvinjei
18:00 Az éhezõk viadala: A
kiválasztott - 1. rész
20:15 Förtelmes fõnökök 2
December 2., kedd
14:15 Förtelmes fõnökök 2
16:15 3D A Madagaszkár
pingvinjei
18:00 Förtelmes fõnökök 2
20:15 Az éhezõk viadala: A
kiválasztott - 1. rész
December 3., szerda
16:15 3D A Madagaszkár
pingvinjei
18:00 Az éhezõk viadala: A
kiválasztott - 1. rész
20:15 Förtelmes fõnökök 2
22:00 Förtelmes fõnökök 2
December 4., csütörtök
17:00 3D A Madagaszkár
pingvinjei
18:45 Káprázatos holdvilág
20:30 Swing
22:00 Förtelmes fõnökök 2

December 5., péntek
14:00 3D A Madagaszkár
pingvinjei
15:45 Az éhezõk viadala: A
kiválasztott - 1. rész
18:15 Swing
20:30 Förtelmes fõnökök 2
December 6., szombat
09:30 3D Jégvarázs 3D
11:30 3D A Madagaszkár
pingvinjei
13:15 A Mikulás mentõakció
15:00 3D A Madagaszkár
pingvinjei
16:45 Az éhezõk viadala: A
kiválasztott - 1. rész
19:15 Swing
21:30 Harag
23:00 Förtelmes fõnökök 2
December 7., vasárnap
10:00 3D A Madagaszkár
pingvinjei
11:45 3D A Madagaszkár
pingvinjei
13:30 3D A Madagaszkár
pingvinjei
15:30 Swing
17:45 Förtelmes fõnökök 2
19:45 Csillagok között

Mozimûsor

Pótfûtés

A szentesi Szívügy Klub
legközelebbi összejövetele
december 3-án, szerdán 16
órakor lesz az ifjúsági ház-
ban. A karácsony elõtti tea-
délutánra minden tagtársat
szeretettel várnak.

Szívügy

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes

város évszázadai. Legelõk,
szántók, vadvizek. Céhek, iparo-
sok, segédek. Festõk, grafiku-
sok, szobrászok. A zenegépek
története. 

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek
a XXI. sz. vásznain – A Tevan
család nyomdai és kulturális
öröksége.

Tokácsli Galéria
Megfestett valóság címû tár-

latával elsõ ízben mutatkozik be
önálló kiállításon a szentesiek-
nek Zoltai Attila a galériában. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák

címmel nyílt kiállítás. A szerve-
zõ Szentesi Fotókör felhívására
az ország elismert alkotói küld-
ték be kézmûves technikával ké-
szült képeiket.

Városi könyvtár
November 29-én, szombaton

15 órakor Ecsetnyomok címmel
nyílik kiállítás Nagy Imre fest-
ményeibõl. A kiállítást megnyitja
Valkai András.

Megtekinthetõ: 2014. decem-
ber 12-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból
nyílt kiállítás látogatható. Kéz-
mûves mûhelyek: feketekerá-
mia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fo-
nás, fafaragás elsajátítására van
lehetõségük az érdeklõdõknek
hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Szaszkó Antal kunszentmár-

toni fotográfus – A múlt nyomai
– fotóemulziók az egykori Jugo-
szláviából címû fotókiállítása
látható.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 28-tól

November 22-én rendezték
Mezõhegyesen a Csanády
István Emlékversenyt, mely-
rõl a Dr. Papp László Birkózó
Egyesület gyermek és diák
korú sportolói tíz éremmel
tértek haza. Remek felkészítõ
verseny volt, tudtuk meg
Rónyai Zoltán klubvezetõ-
edzõtõl.

1. helyezettek: Sántha Ger-

gõ, Kuczora Attila, Kovács

Zsolt, Vajda Szebasztián, Zilc-

sák Richárd, Gyovai Lajos,

2. helyezett: Kátai U. Ben-

jamin,

3. helyezettek: Szikora Le-

vente, Cseh Tamara, Cseh Ba-

lázs.

Az egyesület köszöni a
szülõknek részvételt és tá-
mogatást.

Birkózóérmek
Mezõhegyesrõl

Az együttes a kezdetektõl
fogva törekszik a legjobb
hangulatot megteremteni
minden rendezvényen. Cél-
juk a lendületesség, fiatalos-
ság és, hogy a lehetõ legszín-
vonalasabban szórakoztas-
son minden korosztályt.

A táncolni vágyók, a házi-
buli, vagy a dübörgõ parti-
zenét kedvelõk november
29-én, szombaton 22 órától
csaphatnak egy nagy bulit a
Felsõpárti Sörözõben.

Just élõ
koncert

„Télapó itt van...“ címmel
családi kézmûves matinéra
várják a gyerekeket és felnõt-
teket a Koszta József Múze-
um megyeházi épületébe de-
cember 6-án 10-12 óráig.

Kézmûves
matiné

Középiskolások vetélkedtek 

Hétfõn került sor a Szentesi Városi Könyvtár középis-
kolások számára szervezett hagyományos könyvtári ve-
télkedõjére. Idén is szép számmal fogadták el a kihívást a
fiatalok. 27 két fõs csapat jelentkezett. Szentes és Csong-
rád minden középiskolája, illetve a vásárhelyi Corvin
Mátyás Szakközépiskola is képviseltette magát.

A kellemes hangulatú délelõtt folyamán, többféle fel-
adaton keresztül adhattak számot a résztvevõk, könyv- és
könyvtárhasználati ismereteikrõl. Az elektronikus kata-
lógus segítségével megoldandó feladatlapot sikerült a
legtöbb csapatnak hibátlanul kitöltenie, de szép eredmé-
nyek születtek az olvasótermi feladatok megoldása során
is, ahol a helyes válaszokhoz kézikönyveken, lexikono-
kon és enciklopédiákon át vezetett az út.

A közel 60 résztvevõ 2,5 óra munka után egy kis frissítõ
mellett várta, míg a zsûri a feladatlapok javítását követõ-
en eredményt hirdet. Idén csongrádi siker született: 1. he-
lyezést ért el Zakar Regina és Gugolya Vanda, a csongrádi
Batsányi János Gimnázium tanulói. Másodikként a
HMG-s Besenyei Judit és Szili Nóra végzett. A szintén
BJG-s Kurucz Kitti és Sáfrány Ildikó pedig a 3. helyet sze-
rezte meg. Könyvtárunk minden helyezettet egy-egy ok-
levéllel és egy kis ajándékcsomaggal jutalmazott.

Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni a csapa-
tok tagjainak a felkészülést és a részvételt, tanáraiknak a
felkészítést. Köszönjük a zsûri munkáját és a könyvtár
dolgozóinak a lebonyolításban nyújtott segítséget.

Köteles Judit és Szekeres D. Mónika 
szervezõk



Magyar kupa

A magyar vízilabdasport történetében elsõ
alkalommal Szentes lesz  a házigazdája a ma-
gyar kupa küzdelmeinek. A 6. Theodora Ma-
gyar Kupa meccseit december 5-7-e között
rendezik meg a ligeti uszodában. A férfi csa-
patoknál pénteken háromnegyed 6-kor a

Honvéd-OSC, 19.35-kor az Eger a Szolnokkal
csatázik. Szombaton a BVSC-Dunaújváros
nõi csapatai mérkõznek 16 órakor. Az Eger
és az UVSE pólósainak összecsapását 18 óra-
kor láthatják a szurkolók. Vasárnap a döntõt
rendezik,  17.10 órakor a nõk, 19-kor pedig a
férfiak játszanak.

A Valdor Szentesi VK férfi
vízilabdacsapatának gyenge
teljesítménye miatt a klub
vezetõsége menesztette
posztjáról Matajsz Márk ve-
zetõedzõt. Az új tréner az a
Lukács Dénes (képünkön) lett,
akit másfél évvel ezelõtt
küldtek el a klubtól. – A
múlttal nem foglalkozom,
nem érzek elégtételt amiatt,
hogy visszahívtak Szentesre.
Egyedül a csapat jövõje érde-
kel, kizárólag ezért dolgo-
zom az elkövetkezendõ fél
évben. Pár hónapra elsza-
kadtam ugyan a vízilabdá-
tól, más jellegû munkába

fogtam, így a családommal is
egyeztetnem kellett a szente-
si munkalehetõséget illetõen.
Biztos, hogy lesznek változá-
sok a játékoskeretben, de
nem most, hanem majd a ja-
nuári átigazolási szezonban,
hiszen akkor három játékost
lehet igazolnunk. Egy kapu-
sunk van jelenleg, erre a
posztra mindenképpen sze-
retnénk leigazolni valakit, il-
letve a hamarosan távozó So-
mogyi Balázst is pótolnunk
kell. Egyelõre mindenki
megkapja a lehetõséget a bi-
zonyításra – nyilatkozta
Lukács Dénes. hv

Menesztették Matajszot

Karácsonyi élelmiszer-
gyûjtést tart a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület no-
vember 28-án és 29-én, ame-
lyet rászoruló családok kap-
nak meg. Pénteken 15 és 20
óra között, szombaton pedig
8 és 19 óra között a Szent
Anna Egyházközség Kar-
itászának önkéntesei a cser-
készek segítségével gyûjte-
nek tartós élelmiszert a rá-
szorulók részére készülõ ka-

rácsonyi csomagokhoz a
P e n n y  á r u h á z b a n  é s  a
TESCO-ban. Elsõsorban az
olyan tartós élelmiszereket,
mint étolaj, cukor, liszt, kon-
zerv, bébiétel, de csokoládét,
szaloncukrot is szívesen fo-
gadnak. Az összegyûjtött
adományokat a karitatív
szervezetek a közelben élõ
rászoruló családoknak juttat-
ják el még karácsony elõtt.

Idén több, összesen 257

helyszínen várják önkéntese-
i n k  a z  a d o m á n y o k a t  –
mondta Cseh Balázs, a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egye-
sület elnöke. Az élelmiszer-
bank közel 300 ezer nélkülö-
zõt lát el 220 partnerszerve-
zetén keresztül. 2005-ös
megalakulása óta 33 ezer
tonna élelmiszert osztott ki
közel 13 milliárd forint ér-
tékben.

Élelmiszergyûjtés rászorulóknak

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Szentesi Élet
Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor

Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563

E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme

6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
Nyomdavezetô: Borbás Tamás

Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.
Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet

ISSN 0238—9959

Három kerékpárt loptak el
egy hét leforgása alatt váro-
sunkban, összesen több,
mint 180 ezer forint érték-
ben. Egy neonzöld, lezárt, 82
ezer forintos kerékpárt az
egyik udvarból vitték el, egy
másikat a Bocskai utcai ke-
rékpártárolóból, ez 57 ezret
ért, míg a harmadikat, egy
46 ezret érõ kétkerekût az
autóbusz-pályaudvarról lo-
pott el a tolvaj.

85 ezret ért az a mobiltele-
fon, melyet gazdája a gimná-
zium egyik ablakában felej-
tett. Mire visszaszaladt érte,
már nem volt ott a készülék,
a rendõrök keresik a tolvajt.

Ismeretlen eredetû nö-
vénytõl lett rosszul egy fia-
tal, akit kórházba kellett
szállítani Szentesen. Egy má-
sik fiatal is valamilyen
anyagtól lett agresszív, az õ
esetében is szakértõk vizs-
gálják a beszedett anyag
pontos összetételét.

Körülbelül 100 ezer forin-
tos mobiltelefont loptak el a
kórház sürgõsségi osztályán
egy alvó beteg mellõl no-
vember 19-én. Nem sokkal

késõbb, szintén ezen a folyo-
són, de az ellentétes oldalon
található kórteremben fekvõ
férfi pénztárcája, benne ok-
iratokkal, tûnt el. A rendõr-
ség egy férfit és egy nõt gya-
núsít a bûncselekmény elkö-
vetésével.

November 20-án történt,
hogy egy Szûrszabó Imre ut-
cai házba akart egy férfi és
egy nõ behatolni, ám a sér-
tett észrevette õket. Bár meg-
próbálta feltartóztatni a két
tolvajt, azok elmenekültek a
helyszínrõl.

Az egyik helyi bevásárló-
központban értek tetten egy
nõt, aki éppen a lopott hol-
mival igyekezett kislisszolni
az áruházból. Késõbb kide-
rült, hogy a nõ korábban
sokkal komolyabb értékû
árucikkeket vitt magával. A
korábbi biztonsági kamera
képeit elemezve a nyomozók

megállapították, hogy három
laptopot is õ tulajdonított el,
több mint 400 ezer forint ér-
tékben.

Pénzügyi ellenõrzést tar-
tottak Derekegyházán, az
egyik hivatalhoz tartozó kft.-
nél, amikor is kiderült, hogy
a vállalkozás 900 ezer forint
értékû számlával nem tud el-
számolni. A nyomozóható-
ság megkezdte a vizsgálatot
az ügyben.

Hv
November 23-án, vasár-

nap 15 órakor Szentesre ri-
asztották a tûzoltókat. A 105-
ös segélyhívószámra érke-
zett a bejelentés, miszerint
egy nagyméretû szemetes
konténer lángolt a szentesi
strand mögötti területen. Az
öt köbméteres konténer
lángjait egy vízsugárral fé-
kezték meg, személyi sérülés
nem történt.

Laptopokat
lopott, lebukott

Született:
Bánfi Róbert és Csomány Judit Klaudiának (Fertõ, tanya

27.) Dominik Bence nevû gyermeke.
Elhunyt: Csentes Antal Ferenc (Rozgonyi u. 10.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: November 24-december 1-ig: Kertvárosi Pa-
tika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. De-
cember 1-8-ig: Menta Gyógyszertár (Alsórét 258., Tesco) hétfõ-péntek
8-18.30, szombat 8-13 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november
29-30-án Hobot Gábor, Darvas J. u. 22., telefon: 30/3248-326.

Hagyományõrzõk

Szent András napján (no-
vember 30.) 9 órától várják
az érdeklõdõket a Dózsa-
házban hagyományõrzõ élet-
képekkel. A rendezvényre lá-
togatók bepillantást kaphat-
nak a Földanya, Magvetõ,
Enyészet, Álom hava rejtel-
meibe. A szertûz és a jöven-
dõmondás után közös ad-
venti gyertyagyújtás lesz.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 1-5.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Marhahúsleves házi
tésztával és szecsuáni
csípõs-savanyú leves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Bolognai lasagne
Kedd: Pirított tarhonyaleves és

sütõtökkrémleves
palacsintametélttel

A menü: Marhapörkölt,
tészta, saláta

B menü: Barbeque csirkecomb,
sült burgonya, saláta 

Szerda: Korhelyleves füstölt
ízekkel és csirkegulyás

A menü: Fasírt v. császár roston
magyaros szárazbab-
fõzelékkel v. túrós tészta

B menü: Mexikói tokány, párolt rizs
Csütörtök: Cukkinikrémleves és

grízgaluskaleves
A menü: Párizsi szelet,

burgonyapüré és/vagy
vegyes gyümölcsszósz

B menü: Rakott karfiol
Péntek: Sárgaborsógulyás és

csirkeraguleves
A menü: Lecsós szelet,

zöldfûszeres penne
B menü: Rántott csirkemell v.

tejfölös-fokhagymás csuka,
petrezselymes burgonya,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Adventi koncert

Hetedik alkalommal ren-
dezi meg adventi koncertjét
a MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezred a református
nagytemplomban december
1-jén, hétfõn 14 órakor. Köz-
remûködik a MH Hódmezõ-
vásárhelyi Helyõrség Kato-
nazenekara és a Honvéd
Együttes Férfikara. A belépés
díjtalan.

Körvonalazódik az új wellness- és él-
mény fürdõ a strandon, az öltözõk és a kül-
téri medencék felújítását februárban kezd-
hetik meg. Az átmeneti idõszakban a pénz-
tár a fedett uszoda bejáratánál üzemel. Kar-
bantartás miatt december 21-tõl két héten át
zárva tart a fedett uszoda.

Panaszoktól sem mentes a téli átállás, de
folyamatosan mûködik a fürdõ, hangzott el
az üdülõközpont tájékoztatásán. Egyszerre
háromféle fejlesztés zajlik, amelyek megfelelõ
összehangolásával biztosíthatják az üzemelé-
si színvonal szinten tartását. Visszatérõ prob-
léma a téli idõszak beköszöntével a meleg víz
hiánya a medencékben és a tusolókban. A
helyzet a termálvízellátás függvénye, amíg
nem indul be teljes kapacitáson a városi táv-
fûtés, addig a strandra kevesebb melegvíz
jut. Jövõre megoldódik a helyzet, mert febru-
árban új termálkutat fúrat a fürdõ területén a
városi szolgáltató kft. Az áthelyezett pénztár
üzemelése sem zökkenõmentes: az átmeneti
idõszakra a számítógépes helyett ideiglenes
rádiótelefonos vezérlést építettek ki és a léte-
sítmény leárnyékolja a mobilhálózatot. Már-
ton Mária igazgató beszélt arról is, hogy öt
hónapja üzemel a fedett uszoda és a próba-
üzem lejártával december 21-én bezárják. Két
hét alatt a kivitelezõ átvizsgálja a létesít-
ményt és kijavítja az idõközben felmerült hi-
bákat. Az ügyvezetõ örömmel számolt be ar-
ról, hogy a fedett uszoda látogatottsága egyre
nõ. A csongrádi fürdõ bezárása miatt sok
sportoló és vendég átjár a szomszédos város-
ból is.

Körvonalazódik a wellness- és élményfür-
dõ helye a fedett uszoda mellett. A kivitelezõ
Ferroép Zrt. kijelölte a medence helyét és
megkezdõdött az élményelemek alapozása.
A munkaterületen külsõ megvilágítást és
megfigyelõkamerát szereltek fel. A régi bejá-
ratnál rendezik a terepet és alapoznak. Már-
ton Mária kiemelte, a munkákhoz csak a leg-
szükségesebb esetben vágtak ki fákat és már
korábban több facsemetét ültettek. A régi
pénztár helyébe látványos fogadótér épül és
megújul a beléptetõrendszer.

Az öltözõk átépítése január végén, február
elején kezdõdhet, jelenleg módosítás alatt áll
az építési engedély. A munkák kezdetéig
használhatják a régi öltözõket az üdülõköz-
pont vendégei. Hamarosan leengedik a
ponyvákat is a külsõ melegvizes medencék-
hez vezetõ folyosón.

A kültéri medencék felújítása a közbeszer-
zési pályázat elbírálását és a szerzõdéskötést
követõen, várhatóan januárban kezdõdhet. A
kivitelezés 2-3 hónap alatt befejezõdik az
idõjárástól függetlenül. A teljes felújítás és az
új élményfürdõ átadási határideje 2015. júni-
us 30.

Márton Mária elmondta, hogy rengeteg
panaszos levelet kap és igyekszik megvála-
szolni mindegyiket. Mindenki véleményére
kíváncsi, de nem várható el, hogy a vendé-
gek saját felelõsségükre használják a létesít-
ményt, ugyanis a felelõsség mindig az ügy-
vezetõé.

Besenyei

Épül az élményfürdõ

December 4-én, csütörtökön 9-11 óra kö-
zött Szirbik Imre polgármester, 14-16 óra kö-
zött Demeter Attila alpolgármester hivatali
helyiségében fogadja az ügyeiket intézõ la-
kosságot.

Demeter Attila, a 4. sz. választókörzet kép-
viselõje fogadóórát tart december 3-án, szer-
dán 17 órakor a Csongrádi út 3. sz. alatt a
Vízmû épületében. A képviselõ a körzetben
élõktõl javaslatokat vár a képviselõ-testület
2015. évi munkatervéhez.

Településszerkezeti terv és helyi építési
szabályzat módosítása a szennyvíz-tisztító
fejlesztés projekt megvalósítása érdekében.

Az önkormányzat módosítani kívánja a
város településszerkezeti tervét és helyi épí-
tési szabályzatát a szennyvíz-tisztító fejlesz-
tés projekt megvalósítása érdekében. A ki-
emelt jelentõségû beruházás a Berki úton, a
jelenlegi szennyvíztisztító melletti terüle-
ten valósul meg.

A partnerségi egyeztetési dokumentum
november 29. és december 28. között megte-

kinthetõ és véleményezhetõ Szentes város
honlapján az Építési szabályzat alatt, illetve
ügyfélfogadási idõben a Szentesi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Mûszaki Iroda titkársá-
gán. Névvel és címmel ellátott véleményekre
e-mailen vagy levélben válaszolnak. 

Szentes településfejlesztéssel és település-
rendezéssel összefüggõ partnerségi egyezte-
tése a 29/2014. (II.28.) határozattal jóváha-
gyott szabályzat alapján történik.

Wittek Krisztina 
Szentes fõépítésze

Partnerségi egyeztetés

Fogadónap és -óra


